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Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten kohdeyrityksen vuonna 2005 tapahtu-
van myynnin kokonaisverorasitus olisi mahdollisimman kevyt hyödyntämällä eri
voitonjakotapoja vuonna 2004. Tämän lisäksi oli tarkoitus selvittää, mitkä asiat
vaikuttavat harvainosakeyhtiön omistajan yhtiönsä myynnistä aiheutuvan
luovutusvoittoveron määräytymiseen sekä millainen vaihtoehto osakeyhtiön
substanssimyynti on osakemyyntiin verrattuna. Päätavoitteeseen littyvät vertailut tehtiin
jo vuonna 2004 ennen lopullisen tutkimusraportin valmistumista. Tarkastelu suoritettiin
selvittämällä luovutusvoittoveron ja eri voitonjakomuotojen verotusten mahdollista
epäneutraalisuutta niin yleisellä tasolla olevien vertailujen kuin kohdeyritystä koskevien
vertailujenkin avulla. Tutkimuksen kohdeyritys on maahantuontia harjoittava
harvainomisteinen osakeyhtiö. Verotuksen epäneutraalisuutta tarkasteltiin tilanteessa,
jossa voitonjako – palkan nostaminen, osingonjako sekä vuokra- tai korkotulojen
nostaminen yrityksestä – tapahtui vielä vuoden 2004 lainsäädännön perusteella, kun taas
luovutusvoiton verotukseen sovellettiin 1.1.2005 voimaan astunutta verolainsäädäntöä.

Tutkimuksen lähestymistapa oli hermeneuttinen eli painopiste oli kohdeyrityksen
toimintojen ja sen toimijoiden ymmärtämisessä. Tutkimuksen tavoitteena oli auttaa
omistajayrittäjiä päätöksenteossa, joten tutkimusote oli päätöksentekometodologinen.
Tutkimuksen aineisto koostui alan kirjallisuudesta, kohdeyrityksen dokumenteista ja
aikaisemmista tutkimuksista sekä avoimien haastattelujen pohjalta kerätystä
kohdeyritystä koskevasta tiedosta.

Tutkimuksen mukaan vuokra- ja korkotuloja verotettiin selvästi muita voitonjakotapoja
ja luovutusvoittoa kevyemmin. Palkan ja osingon suhteen pystyttiin määrittelemään ve-
rotuksellisesti optimaaliset varojenjakomäärät. Omistajayrittäjät tekivätkin tutkimuksen
tulosten mukaisia voitonjakopäätöksiä. Tutkimuksen suurin kontribuutio kohdeyrityk-
selle oli vahvistus siitä, että yrityksen myynti on parasta toteuttaa osakekaupan muodos-
sa. Toukokuussa 2005 kohdeyrityksen ostajasta ei ollut vielä täyttä varmuutta.

Koska tutkimus toteutettiin osin jo vanhentuneeseen lainsäädäntöön pohjautuen, rajoit-
tuu tutkimuksen tulosten yleistettävyys koskemaan luovutusvoittoon vaikuttavia tekijöi-
tä ja osake- sekä substanssikaupan vertailua.
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1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen tausta

Osakeyhtiö on Suomen yleisin yritysmuoto. Osakeyhtiön myynnin verotukseen

liittyvien tulkinnallisten ja veropoliittisten ongelmien selvittäminen muodostaa

taloudellisesti ja veropoliittisesti erittäin tärkeän tutkimuskohteen. Yhtiönsä myyntiä

suunnittelevan omistajayrittäjän on tiedettävä myynnistä eri tilanteissa aiheutuvat

veroseuraamukset, jotta hän pystyy päättämään, myykö yhtiönsä ja jos niin kenelle ja

miten.1

Luovutusvoitoista on tullut viime vuosina fiskaalisesti merkittävin pääomatulon lähde.

Veronalaisten luovutusvoittojen määrä oli vuonna 1999 noin 2,9 miljardia euroa, joka

on 45,2 prosenttia kaikista luonnollisten henkilöiden pääomatuloista, kun sama osuus

oli kymmenen vuotta aiemmin vain 28,1 prosenttia. Huima kasvu selittyy veropohjan

vaiheittaisen laajentumisen sekä talouden myönteisen kehityksen ja omaisuusarvojen

kohoamisen myötä.2 Luonnollisen henkilön yrityksen myynnistään saamat tulot ovat

osa näitä luovutusvoittoja.

Yrityskaupat tulevat lisääntymään, kun tulevaisuudessa suurten ikäluokkien eläkkeelle

siirtymisen myötä monet yrittäjät jättävät elinkeinoelämän. Pienyrittäjien kohdalla tämä

tultaneen toteuttamaan suurimmaksi osaksi yrityskauppojen muodossa, joskin myös

yritysten purkuja, sulautumisia ja sukupolvenvaihdoksia tullaan näkemään entistä

enemmän. Tämän vahvistaa myös Keski-Suomen TE-Keskuksen vuonna 2002 tekemä

kysely. Sen mukaan PK-yrityksiä johtavien yrittäjien ikääntyminen tulee aiheuttamaan

muutoksia yrittäjäkunnassa erityisesti vuosina 2004-2011, jolloin PK-yritysten

omistajanvaihdokset tulevat lisääntymään huomattavasti. Lähes puolet kyselyyn

vastanneista yli 50-vuotiasta yrittäjistä arvioi myyvänsä yrityksensä ulkopuoliselle.

Neljänneksellä on edessään sukupolvenvaihdos, ja samoin neljännes aikoo lopettaa

yrityksensä toiminnan. 3  Näissäkin yrityskaupoissa yrittäjän olisi pystyttävä

hahmottamaan verotusaspektit, mikä voi olla hankalaa, sillä usein yrittäjällä ei

operationaalisen johtamisen lisäksi ole kovinkaan laajaa vero-oikeudellista tietämystä.

1 Kukkonen (2004), s.1-.
2 Räbinä (2001), s.1-6.
3 YLE24, Yleisradion teksti-tv (5.3.2002).
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Tutkimuksessa tarkasteltiin harvainomisteisen maahantuontia harjoittavan osakeyhtiön

valmistautumista yritysmyyntiin. Tarkoitus oli yhtäältä selvittää, mitä eri yritysmyyntiin

vaikuttavia seikkoja yrityksen myynnin yhteydessä on yleensä sekä mitä kohdeyrityksen

tapauksessa oli erityisesti tarpeen huomioida. Toisaalta tarkasteltiin, miten eri

voitonjakomuotoja vuonna 2004 hyväksikäyttäen vuonna 2005 tapahtuvan

yritysmyynnin johdosta sen osakkaille kohdistuva verorasitus olisi mahdollisimman

kevyt. Tämä tehtiin selvittämällä luovutusvoittoveron ja eri voitonjakomuotojen

verotuksen mahdollista epäneutraalisuutta niin yleisellä tasolla olevien esimerkkien

kuin kohdeyritystä koskevien esimerkkienkin avulla. Verotuksen epäneutraalisuutta

tarkasteltiin tilanteessa, jossa voitonjako – palkan nostaminen, osingonjako sekä

vuokra- tai korkotulojen nostaminen yrityksestä – tapahtui vielä vuoden 2004

lainsäädännön perusteella, kun taas luovutusvoiton verotukseen sovellettiin 1.1.2005

voimaan astunutta verolainsäädäntöä. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, millainen

vaihtoehto osakeyhtiön substanssimyynti on osakekauppaan nähden.

Tutkimus tehtiin jo vuosien 2003-2004 aikana, mutta lopullisen raportin valmistuminen

viivästyi ja se valmistui vasta toukokuussa 2005. Näin ollen tutkimus on lopullisen

raportin  valmistumisajankohtana osin auttamattomasti vanhentunut. Omistajayrittäjille

tutkimuksessa selvitettyjä asioita – kuten eri voitonjakomuotojen ja luovutusvoiton

verotusten vertailuja – raportoitiin silloin, kun se oli vielä ajankohtaista kohdeyrityksen

verosuunnittelulle. Tässä raportissa kerrotaan, miten nuo asiat toteutettiin sekä millaisia

johtopäätöksiä niiden pohjalta tehtiin. Lopussa kerrotaan lisäksi, millainen on

kohdeyrityksen nykyinen tilanne.

Lähtökohta tietysti on aina, että itse yrityskauppaneuvottelut sujuisivat oikean

suuntaisesti, sillä minkäänlaisella verosuunnittelulla ei voida paikata

sopimusneuvotteluissa epäonnistumista 4 . Mutta omistajayrittäjä on toki haluton

maksamaan veronsaajalle yhtään enempää veroja kuin on pakko.  Tässä

harvainomisteisella osakeyhtiöllä (harvainosakeyhtiöllä) tarkoitetaan suppean

omistajajoukon kontrolloitavissa olevaa osakeyhtiötä. Valtaosa suomalaisista

osakeyhtiöistä onkin juuri harvainomisteisia perhe- tai pienyrityksiä.

4 Pasonen, Hiltunen & Turunen (2000), s. 91.
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1.2 Tutkimusongelma ja sen tavoite

Tutkimusongelmana oli selvittää, miten kohdeyrityksen vuonna 2005 tapahtuvan myyn-

nin kokonaisverorasitus olisi mahdollisimman kevyt hyödyntämällä eri voitonjakotapoja

vuonna 2004. Tutkimusongelmaan liittyen oli tarkoitus selvittää seuraavat asiat:

§ Mitkä asiat vaikuttavat harvainosakeyhtiön omistajayrittäjän yhtiönsä myynnistä

aiheutuvan luovutusvoittoveron määräytymiseen?

§ Miten eri voitonjakomuotojen ja luovutusvoiton verotusten epä-

neutraalisuuskohtia voidaan hyödyntää yrityksen myynnin verosuunnittelussa?

§ Millainen vaihtoehto osakeyhtiön substanssimyynti on osakemyyntiin

verrattuna?

1.3 Tutkimuksen rajaukset

Tutkimus käsittelee siis tietyn yksittäisen harvainomisteisen osakeyhtiön myynnin

verosuunnittelua. Kohdeyritys on vuonna 1990 perustettu kodintekstiilien

maahantuontia ja tukkutoimintaa harjoittava osakeyhtiö. Yrityksen toimitusjohtaja ja

ostopäällikkö omistavat molemmat yhtiön sadasta osakkeesta 50. Yhtiöllä on varsinaisia

työntekijöitä viisi henkilöä ja liikevaihto liikkuu miljoonan euron paremmalla puolella.

Yhtiö on vakavarainen ja toiminnaltaan kannattava. Kyse on siis hyvin perinteisestä

terveestä harvainosakeyhtiöstä sillä erotuksella, että kyseessä ei ole perheyritys.

Tutkittavan kohdeyrityksen taustat on hyvä pitää mielessä, kun tutkimus etenee yleisistä

luovutusvoittoverotukseen vaikuttavista seikoista kohti itse kohdeyrityksen tarkastelua.

Näin lukija pystyy hahmottamaan jo tutkimuksen edetessä ne asiat, jotka ovat

relevantteja kohdeyrityksen kannalta.

Harvainosakeyhtiön verotus on mielenkiintoinen analysointikohde sen vuoksi, että ni-

menomaan näissä yhtiöissä omistajayrittäjällä on haluja ja mahdollisuuksia muuntaa

ansiotuloja juokseviksi pääomatuloiksi ja luovutusvoitoksi, sillä yhtiön ja sen omistajan

verotukset ovat erittäin lähellä toisiaan. Siten yhtiön verotus ja yhtiöstä jaettavan tulon

(palkka- ja osinkotulo) verotus liittyvät läheisesti harvainosakeyhtiön myyntivoiton ve-

rotukseen. Osakkeen tuoton voidaan katsoa koostuvan osingoista ja arvonnoususta. Ar-
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vonnousuun saattaa taas sisältyä omistajan jakamatonta työpanosta.5 Näiden yhteyksien

vuoksi on syytä perehtyä myyntivoiton verotuksen lisäksi myös muihin voitonjakomuo-

tojen verotukseen. Seikat, kuten jakaako omistajayrittäjä kertyneitä voittovaroja ulos

yhtiöstä juoksevina osinkoina tai palkkana, vai vasta luovutusvoiton muodossa yhtiötä

myytäessä, voivat olla hyvinkin tärkeitä verosuunnittelukeinoja.

Myös yrityskaupan muodolla on merkitystä verotuksessa. Tavallisimmat tavat myydä

osakeyhtiö ovat substanssi- ja osakekauppa. Osakekaupassa myyjänä toimii yrityksen

omistaja, jolloin häntä verotetaan TVL:n säännösten mukaan, kun taas substanssi-

kaupassa verotetaan yritystä itseään EVL:n mukaan myyjänä. Substanssikaupassa

myynnin kohteena on yrityksen käyttö-, vaihto- ja rahoitusomaisuus, jolloin ostajalle

muodostuu kauppahinnan ja rahoituskustannusten vähennyskelpoisuus. Myyjälle tämä

on yleensä heikompi kauppamuoto kuin osakekauppa, koska EVL:n säännökset ovat

tiukempia myyjää kohtaan ja myyntivoitto täytyy vielä saada jaettua yrityksestä omista-

jalle. 6 Ostajan edut saattavat kuitenkin heijastua kauppahintaan myyjän haittoja voi-

makkaammin ja tällöin substanssikauppa saattaa olla varteenotettava myyntimuoto.

Hyvin usein varsinkin harvainosakeyhtiössä yritystoiminnan jatkaja löytyy omistaja-

yrittäjän perillisistä 7 . Sukupolvenvaihdos on luonteva ja oikein suoritettuna vero-

seuraamuksiltaan huomattavasti yritysmyyntiä edullisempi tapa siirtää yritystoiminta

perilliselle8. Sukupolvenvaihdos rajataan kuitenkin tämän tutkimuksen ulkopuolelle yh-

täältä sen laajuuden ja toisaalta kohdeyrityksessä jatkavien perillisten puutteen vuoksi.

Elinkeinoverolaissa on ollut vuoden 1996 alusta uudet säännökset sulautumisen, jakau-

tumisen, liiketoimintasiirron ja osakevaihdon verokohtelusta9. Samoin osakeyhtiölakiin

tehtiin vuonna 1997 laajoja muutoksia mm. sulautumisen ja jakautumisen osalta. Nämä

yritysjärjestelyt mahdollistavat uudenlaisia keinoja yrityksen toiminnan ja omistuksen

suunnitteluun. 10  Yritysjärjestelyt rajataan kuitenkin tutkimuksessa tarkastelun ulko-

puolelle keskittyen siis vain yrityksen myyntiin.

5 Kukkonen (1994), s.2 ja 7-8.
6 Järvenoja (1999), s.216-217.
7 Vrt. Keski-Suomen TE-Keskuksen kysely, kappale 1.1.
8 TVL 48.1 §:n sekä PerVL 55 ja 56 §:n huojennussäännökset edullistavat sukupolvenvaihdosta
yritysmyyntiin verrattuna.
9 EVL 52 a-52 g §.
10 Immonen (2000), s.3.
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Suomessa otettiin käyttöön vuonna 1993 eriytetty tuloverojärjestelmä. Järjestelmän

keskeisenä piirteenä on, että pääomatulojen ja ansiotulojen verotus on luonnollisten

henkilöiden ja kuolinpesien verotuksessa eriytetty toisistaan. Pääomatuloja verotetaan

suhteellisen verokannan mukaan, kun taas ansiotuloista vero määrätään progressiivisen

veroasteikon mukaan.11 Pääomatulojen verokanta oli vielä vuonna 2004 29 prosenttia,

joka oli saman suuruinen yhteisöverokannan kanssa. Verouudistuksella oli suuri

merkitys myös yrityksestä luopumisen verotukseen, etenkin luovutusvoittoverotuksen

kannalta12.

Hallituksen lopullinen esitys uusista yhteisö- ja pääomaverolaeista annettiin

eduskunnalle 19.5.2004. Laki astui voimaan vuoden 2005 alusta. Esitys perustui

valtionvarainministeriön perustaman ns. Arvelan työryhmän tekemään selvitykseen,

jonka mukaan yhteisöverokanta laskettiin 26 ja pääomatuloverokanta 28 prosenttiin.

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovutiin siten, että pörssin ulkopuolisissa yhtiöissä

osingot säilyvät verottomina 90 000 euroon asti, mutta tämän jälkeen osinkoja

verotetaan kahteen kertaa. Luovutusvoittoveroa laskettaessa hankintameno-olettamaa

muutettiin niin, että alle 10 vuoden omistuksiin ei olettamaa sovelleta lainkaan ja yli 10

vuoden omistuksiin sovelletaan 40 prosentin hankintameno-olettamaa entisen 50

sijaan. 13  Vielä marraskuussa 2004 annettiin eduskunnalle esitys varallisuusveron

poistamisesta. Esitys hyväksyttiin ja varallisuusvero poistuu vuoden 2006 alusta. 14

Verouudistus ja lyhyt siirtymäaika toivat uusia haasteita yritystoiminnan

harjoittamiseen Suomessa. Koska tutkielmassa tarkasteltiin, miten kohdeyritys voi

valmistautua vuonna 2005 tapahtuvaan yritysmyyntiin, tapahtui vuoden 2004

voitonjako ja verosuunnittelu vanhan lainsäädännön voimassaoloaikana. Niinpä

yritysverolainsäädäntöuudistuksen tarkempi käsittely sivuutetaan tässä. Ainoaksi

laskelmiin vaikuttavaksi tekijäksi jäi edellä mainittu hankintameno-olettaman muutos.

Yrittäjälle yrityksensä myynti ja mahdollinen eläkkeelle jäänti ovat hyvin merkittäviä ja

tunteellisiakin tapahtumia. Myyntipäätös on monen vuoden harkinnan ja henkisen val-

mistautumisen tulos. Itse myyntitapahtuma taas ostajan etsimisineen ja myyntineuvotte-

luineen on pitkä ja usein raskaskin prosessi. Nämä lähtökohdat on hyvä tiedostaa ja pi-

11 Penttilä (1997), s.1.
12 Penttilä (1997), s.7.
13 Arvela (2004), s.4-8; Tikka (2004) s.461.
14 Korpela (2005), s.26.
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tää mielessä tutkimusraporttia lukiessa ja verotusaspekteihin syvennyttäessä. Tutkimuk-

sessa keskityttiin kuitenkin nimenomaan myynnistä saatavan taloudellisen hyödyn mak-

simointiin verosuunnittelun keinoja käyttäen ja tähän liittyvään problematiikkaan.

1.4 Tutkimuksen kulku, teoreettinen perusta ja aineisto

Tutkimuksen kulku

Tutkimusraportti etenee johdannon jälkeen tarkastelemaan osakeyhtiön myynnin luovu-

tusvoiton laskemiseen vaikuttavia tekijöitä. Kaikki tässä luvussa esitetyt tekijät eivät ole

relevantteja kohdeyrityksen kannalta, mutta ne auttavat hahmottamaan asioita, joita on

huomioitava valmistauduttaessa yritysmyyntiin. Tämän jälkeen raportissa esitetään eri

voitonjakomuotojen ja luovutusvoiton vertailuja yksinkertaistetuin esimerkein. Tarkoi-

tuksena oli tarkastella, verotetaanko harvainosakeyhtiön eri voitonjakotapoja tasapuoli-

sesti, ja jos ei, niin missä epäneutraalisuuskohtia esiintyy. Luvussa 4 esitellään sub-

stanssimyynti yrityskauppavaihtoehtona. Sekä yleisen tason, että kohdeyritystä koskevat

vertailut ovat raportin valmistumisajankohtana jo osin vanhentuneita yritysverouudis-

tuksen astuttua voimaan vuoden 2005 alusta. Vertailujen tekohetkellä ne olivat kuiten-

kin kohdeyrityksen kannalta relevantteja.

Luvussa 5 esitellään kohdeyritys sekä tarkastellaan kohdeyrityksen myynnistä omista-

jayrittäjien luovutusvoittoveron laskemiseen vaikuttavia tekijöitä luvun 2 pohjalta. Lu-

vussa 6 esitetään eri voitonjakomuotojen ja luovutusvoiton verotusten neutraalisuutta

koskevia vertailuja kohdeyrityksen tapauksessa, sekä selvitetään, millainen vaihtoehto

substanssikauppa olisi kohdeyritykselle. Luvut 2-4 muodostavat siis tietynlaisen viite-

kehyksen, jota käytetään pohjana kohdeyritystä tarkasteltaessa luvuissa 5 ja 6. Tavoit-

teena oli etenkin voitonjaon vertailulaskelmien pohjalta saada selville, miten yritys saa-

taisiin myytyä optimaalisin veroseuraamuksin. Tutkimustulosten yleistettävyys jää ra-

portin viivästymisen vuoksi koskemaan lähinnä luvussa 2 esitettyjä seikkoja. Tulokset,

kuten myös kohdeyrityksen nykyinen tilanne, esitetään yhteenvetoluvussa 7.

Teoreettinen perusta

Tutkimuksessa paneuduttiin siis kohdeyrityksen eri voitonjakotapojen verotusten ja

luovutusvoittoverotuksen epäneutraalisuuden aiheuttamaan problematiikkaan.
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Tutkimuksen lähestymistapa oli kohdeyrityksen toimintojen ja sen toimijoiden

ymmärtämisessä. Kuten kohdeyritystä käsiteltävistä luvuista voidaan havaita, estivät

tiettyjen tutkimuksen suorittamisen kannalta välttämättömien taustaoletusten

asettaminen kohdeyrityksen toimijoiden niin syvällisen ymmärtämisen, johon

hermeneuttinen tieteenfilosofia velvoittaisi. Tästä huolimatta tutkimuksen voidaan

sanoa olevan lähestymistavaltaan hermeneuttinen.

Tutkimusstrategialla tarkoitetaan tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen

kokonaisuutta. Perinteisesti tutkimusstrategioista on eritelty kolme suuntausta:

kokeellinen tutkimus, survey- ja tapaustutkimus.15 Tutkimusongelman pohjalta valittiin

tämän tutkimuksen tutkimusstrategiaksi tapaustutkimus eli case study, jonka piirteisiin

kuuluu tiedon hankinta yksittäisestä tapauksesta, jota tutkitaan yhteydessä

ympäristöönsä. Tutkimuksen tavoitteena oli auttaa omistajayrittäjiä päätöksenteossa,

tutkimusote oli siis päätöksentekometodologinen.

Tutkimuksen aineisto koostui alan kirjallisuudesta, kohdeyrityksen dokumenteista ja

aikaisemmista tutkimuksista, joista etenkin Matti Kukkosen väitöskirja Osakeyhtiön

myynnin verotus (1994) oli tutkimuksen kannalta tärkeä. Näiden valmiiden aineistojen

lisäksi tutkimuksessa tarvittiin myös uutta aineistoa. Tutkimusmetodina käytettiin uutta

aineistoa kohdeyrityksestä hankittaessa avoimia haastatteluja, jotka olivat hyvin lähellä

jopa vapaamuotoisia keskusteluja. Tämän katsottiin olevan paras ja luontevin tapa

kohdeyritystä koskevan ymmärryksen lisäämisessä johtuen tutkijan ja omistajayrittäjien

välisistä hyvistä suhteista.

15 Hirsijärvi, Remes & Sajavaara (2002), s.120, 122.
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2 OSAKEYHTIÖN MYYNNIN LUOVUTUSVOITON

LASKEMISEEN VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ

2.1 Omistusajan määritys

Vuoden 1993 alussa toteutuneessa verouudistuksessa luovutusvoittoverotuksen

omistusaikasidonnaisuutta rajoitettiin merkittävästi. Luovutusvoittoveroaste ei enää

pääsääntöisesti riipu omistusajan pituudesta. Tästä ovat poikkeuksena oman asunnon

luovutuksen ja sukupolvenvaihdosluovutuksen verotustilanteet, joissa omistusaika on

ehtona verohuojennuksille. Samoin omaisuuden hankintahetkellä on merkitystä myös

hankintameno-olettaman suuruutta laskettaessa16, joten omistusajan oikea laskeminen

voi osoittautua hyvinkin merkittäväksi seikaksi myös verouudistuksen jälkeisissä

tilanteissa.17

Omistusaikamäärityksen karkeaksi pääsäännöksi on muodostunut oikeuskäytännössä ja

-kirjallisuudessa omistusajan laskeminen kaupantekopäivästä kaupantekopäivään.

Yksinkertaisessa käteiskaupassa ei saannon ja luovutuksen ajankohdan määrittäminen

yleensä tuotakaan ongelmia.18 Jos kuitenkin myyjän omistusaikaa pyritään pitkittämään

perusteettoman veroedun saavuttamiseksi esimerkiksi pukemalla todellinen sopimus

esisopimuksen muotoon 19 , on omistusajan katsottu alkavan jo esisopimuksen

solmimishetkestä 20 . Todellista sopimusta ei sivuuteta, jos kyse on puhtaasta

esisopimuksesta. Tuolloin omaisuuden hallinta ei siirry, eikä kauppahintaa makseta edes

osittain. Vaikka nämä kriteerit eivät täyttyisikään, mutta selvää veronkiertotarkoitusta ei

ilmene, voi esisopimus jäädä huomiotta.21

Osakeyhtiön perustaminen

Henkilöyhtiö tai kuolinpesä voidaan muuttaa osakeyhtiöksi TVL 24 §:n

toimintamuodon muutosta koskevan pykälän nojalla. Tällöin toimintamuodon

16 Hankintameno-olettamaa käsitellään kappaleessa 2.3.
17 Andersson & Linnakangas (2002), s.238-239.
18 Kukkonen (1994), s.202.
19 VML 28 §:n mukainen veronkierto.
20 KHO 1958 II 274.
21 Andersson (1993), s.96.
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muutoksessa saadut aikaisempaa omistusta vastaavat uuden yhtiön osakkeet katsotaan

hankituiksi silloin, kun verovelvollinen on hankkinut osuutensa ennen muodonmuutosta

toimineessa yhtiössä tai kuolinpesässä. Toisin sanoen kun toimintamuodon muutos

tapahtuu kuolinpesän tai henkilöyhtiön yhtiöosuuksien suhteessa, näiden osakkeiden

omistusaika alkaa henkilöyhtiön yhtiösopimuksen päiväyksestä tai kuolinpesän kohdalla

vainajan kuolinpäivästä.22

Kun osakeyhtiö perustetaan ’tyhjästä’, on KVL:n vakiintuneen käytännön mukaan

perustajaosakkaan saannon alkuhetki sidottu yhtiösopimuksen allekirjoitukseen ja

perustavan yhtiökokouksen pitohetkeen eikä siis yhtiön rekisteröintiin. Näin silloinkin,

vaikka yhtiö ei olisi toiminut useaan vuoteen 23 . Tämä ei kuitenkaan aina ole

ongelmatonta. Jos yhtiötä ei ole ilmoitettu kaupparekisteriin kuuden kuukauden

kuluessa perustamisesta, raukeaa perustaminen OYL 2 luvun 10 §:n nojalla. Tässä

tilanteessa omistusaika voi ilmeisesti alkaa vasta uudessa perustamiskokouksessa

tehdystä osakemerkinnästä. 24  Perustettavan yhtiön osakkeista voidaan tehdä myös

kauppaa, vaikka yhtiötä ei vielä ole olemassakaan (esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä).

Tällöin osakkeiden ostohetki eli ostosopimuksen tekohetki on kaikkein luonnollisin

saannon alkuajankohta.25

Osakepääoman korottaminen

Osakepääomaa voidaan korottaa joko maksullisella uusmerkinnällä tai ilmais- eli

rahastoannilla 26 . Rahastoannissa osakkeita on annettava osakkeenomistajille heidän

ennestään omistamiensa osakkeiden suhteessa. Tällä tavoin saatujen osakkeiden

omistusaika lasketaan siitä ajankohdasta, jolloin osakkaan jo ennestään omistamat

yhtiön osakkeet on hankittu.27

Omistusaika lasketaan vanhojen osakkeiden saantohetkestä myös maksullisessa

osakeannissa. Edellytyksenä on, että uudet osakkeet on merkitty vanhojen osakkeiden

perusteella ja että merkitsijä on saanut niitä aikaisemman omistusosuutensa puitteissa.

22 Siikarla (1999), s.351.
23 KHO 1988 T 4961.
24 Kukkonen (1994), s.205.
25 Andersson (1993), s.90.
26 OYL 4:1 §.
27 Siikarla (1999), s.352.
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Jos osakkeita merkitään yli vanhan omistusosuuden tai osakkeiden merkitsijä on

ulkopuolinen, osakemerkinnällä saatujen osakkeiden omistusaika alkaa

merkintähetkestä. 28  Myös uusien osakkeiden merkintäoikeuden ostoa voidaan pitää

näiden osakkeiden hankintahetkenä, sillä merkintäoikeus on sinällään arvopaperi, joka

muodostaa pohjan myös lopullisen osakkeen saannolle29.

Vastikkeettomat saannot

Osakkeiden omistusaika joudutaan määrittämään yhtiötä myytäessä myös silloin, kun

osakkeet on saatu vastikkeetta eli lahjana, avio-oikeuden nojalla, perintönä tai

testamentilla. Vastikkeettoman saannon ajankohdan määrittäminen ei yleensä tuota

ongelmia. Lahjasaannon syntyminen edellyttää hallinnan luovuttamista ja kiinteistön

kohdalla määrämuotoista lahjakirjaa. 30  Jos luovutetut osakkeet on saatu osituksessa

(avioeron tai toisen puolison kuoleman yhteydessä realisoituva ositussaanto),

omistusaika lasketaan ositussaantoa edeltäneestä saannosta (ns. jatkuvuusperiaate)31.

Omistusajan alkamishetken määrittelyn pääsääntönä perintö- ja testamenttisaannoissa

on vainajan kuolinhetki. Kuitenkin jos kuolinhetken jälkeen poiketaan merkittävästi

alkuperäisistä lainmukaisista osuuksista käyttämällä pesän ulkopuolisia varoja, tämän

vastikkeellisen saannon osalta omistusaika alkaa perinnönjakohetkestä. 32  Samoin

pääsäännöstä poiketaan, jos vainajan perintö – tässä siis osakkeet – on mennyt PK 5:1

§:n nojalla valtiolle (vainajalla ei ole ollut perillisiä) ja Valtiokonttori tai valtioneuvosto

päättää jakaa jäämistön tai sen osan perittävän läheiselle. Tällöin saanto tapahtuu

viranomaisen päätöksenteon hetkellä.33

28 Kukkonen (1994), s.206.
29 Siikarla (1999), s.352.
30 Kukkonen (1994), s.208.
31 Räbinä (2001), s.282.
32 Kukkonen (1994), s.208.
33 Räbinä (2001), s.274.
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2.2 Luovutusvoiton verovuosi

Luovutusvoiton verovuoden määräytymisellä voi olla verovelvolliselle suuri merkitys

esimerkiksi silloin, kun hän suunnittelee mahdollisten luovutustappioidensa käyttöä34.

Luovutusvoitto katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona voittoa tuottanut kauppa tai

luovutus on syntynyt.  TVL 110 §:n 2 momentin mukaan luovutusvoitto katsotaan sen

verovuoden tuloksi, jona kauppa on tehty tai muu vastaava luovutus on tapahtunut

(suoriteperuste). Saman pykälän 1 momentin mukaan tulo katsotaan sen verovuoden

tuloksi, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu hallintaan

(kassaperuste). Silloin, kun kauppahinta maksetaan samana kalenterivuonna, jona

kauppakirja tai muu luovutussopimus tehdään, luovutusvoiton verottamisessa ei yleensä

ole ongelmia.35

Yrityskaupoissa yrityksen lopullinen kauppahinta jätetään hyvin usein riippumaan siitä,

miten myyty yritys menestyy kauppaa seuraavina lähivuosina. Tällöin

kokonaiskauppahinta on selvillä vasta muutama vuosi itse luovutustoimen jälkeen. Se

voi periaatteessa olla joko alkuperäistä kauppahintaa suurempi (lisäys kauppahintaan)

tai pienempi (alennus kauppahintaan). Luovutusvoittoverotuksessa verotus suoritetaan

kuitenkin pääsääntöisesti jo luovutusvuonna TVL 110 § 2 momenttia noudattaen.

Ongelmaksi voi muodostua kuinka suureksi luovutushetken voitto tai pikemminkin

kauppahinta voidaan asettaa.36

Ns. kompromissiratkaisu olisi, että luovutusvoitto laskettaisiin luovutusvuoden

verotuksessa tällöin tiedossa olevien varmojen tekijöiden perusteella 37 .

Oikeuskäytännössä näin on meneteltykin38. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne

lisäkauppahinnat, joiden euromäärät eivät ole tiedossa varsinaisen kaupantekovuoden

verotusta toimitettaessa, verotetaan vasta niinä vuosina, jona lisäkauppahinnat

34 Luovutustappio on mahdollista vähentää omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja
kolmena seuraavana vuonna. Andersson & Ikkala (2000), s.96.
35 Siikarla (1999), s.336.
36 Kukkonen (2004), s.510.
37 Kukkonen (1994), s.213.
38 KHO 1994 T 6806 ja 1994 T6807. Tapauksissa oli kyse tilanteesta, jossa osa yhtiönsä osakkeiden
myynnin kauppahinnasta oli sidottu yrityksen tulevien vuosien tuloksiin. KHO katsoi, että kun tulevan
lisäkauppahinnan suoritusvelvollisuus ja suuruus ei ollut selvillä ennen kaupantekovuoden verotuksen
päättymistä, ei tämän osasuorituksen verottamiseen kaupantekovuoden tulona ollut perusteita. Siikarla
(1999), s.336-337.



17

maksetaan. Näiltäkin osin luovutusvoitto lasketaan niiden säännösten mukaan, jotka

olivat voimassa kaupantekovuotena.39

Toisaalta kauppahinnan alentuminen vaikuttaa verotusta lieventävästi vasta jälkikäteen.

Verovelvollisen on kauppahinnan alentumistilanteessa saatava verotuksensa muutetuksi

joko valitus- tai veronoikaisuteitse. Vaikka tämä käytännössä toteutuukin melko

helposti, on yrityskauppatilanteissa kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota kauppakirjan

ehtojen muotoiluun. Koska myyjä joutuu alun perin maksamaan liikaa veroa

kauppahinnan alentuessa, olisi järkevää käyttää sellaisia kauppahintaehtoja, joissa

lopullinen kauppahinta voi vain nousta.40

Varallisuusverosuunnittelussa on huomioitava, että yrityskaupoista johtuvat

kauppahintasaamiset arvostetaan niiden käypään arvoonsa. Kauppahintasaamisissa ei

siis sovelleta osakkaan varallisuusverohuojennussäännöstä 41 , jonka mukaan

verovelvollisen omistaessa yksin tai yhdessä perheenjäsenensä kanssa yli 10 prosenttia

elinkeinotoimintaa harjoittavasta yhtiöstä, veronalaisiksi varoiksi luetaan 30 prosenttia

osakkeen verotusarvosta. Myyjän tulisi siis järjestää myynnin kauppaehdot siten, ettei

hänellä ole verovuoden vaihtuessa suuria42 kauppahintasaamisia.43 Varallisuusvero ja

siten varallisuusverohuojennussäännös poistuvat vuoden 2006 alusta44.

2.3 Osakkeen hankintamenon laskenta

Osakkeiden ja muiden arvopapereiden todellisen hankintamenon laskenta tapahtuu

pääsääntöisesti samojen periaatteiden mukaan kuin minkä tahansa muun omaisuuden

todellisen hankintamenon laskenta. Hankintamenon määrittämisen pohjana on tällöin

siis maksetun  rahakauppahinnan lisäksi mm. siirtyvät velat, perusparannusmenot ja

hankintaan liittyvät sivukustannukset, kuten varainsiirtovero, asianajokulut, välittäjän

39 Siikarla (1999), s.337.
40 Kukkonen (1994), s.213.
41 VML 27 § 6 momentti.
42 Varallisuusvero on vielä vuonna 2004 0,9 prosenttia 185 000 euron ylittävältä osalta. Hallituksen
esityksen mukaan vuodesta 2005 lähtien vero on 0,8 prosenttia yli 250 000 euron varallisuudesta.
http://www.vero.fi/default.asp?article=2134&domain=VERO_MAIN&path=5,40,90&language=FIN
20.12.2004.
43 Andersson & Linnakangas (2002), s.262.
44 Korpela (2005), s.26.

http://www.vero.fi/default.asp?article=2134&domain=VERO_MAIN&path=5,40,90&language=FIN
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palkkio, arviointipalkkio jne.45. Osakkeiden hankintamenon laskentaan voi kuitenkin

liittyä sellaisia erityispiirteitä, jotka eivät tule esille muun omaisuuden hankintamenon

määrittämisessä.

Maksullisen osakeannin yhteydessä varsinkin pörssiyhtiöt antavat usein korkoedun

merkitsijälle, joka maksaa merkintänsä ennen viimeistä maksupäivää. Tämä korkoetu ei

vallitsevan oikeuskäytännön mukaan ole veronalaista tuloa, vaan se katsotaan

osakkeiden hankintamenon vähennykseksi. Näin hankintamenoksi saadaan merkitsijän

todella maksama määrä.46 Luovutushintaan on laskettava mukaan myös sellaiset velat,

jotka ostaja ottaa vastattavakseen. Omaisuuden luovutus voi täten olla vastikkeellinen,

vaikka siinä ei suoritettaisi muuta kauppahintaa kuin velkojen vastaanottaminen.47

Kuten kappaleessa 2.1 todettiin, voi osakepääoman korotus olla maksullinen

uusmerkintä tai maksuton rahastoanti. Hankinta-ajan ja -menon määrittäminen  näissä

osake-emissioissa on samanlainen. Tämä siis tarkoittaa, että jos verovelvollinen ei

merkitse osakeannissa osakkeita yli sen yhtiöosuuden, joka hänellä oli ennen antia,

hänen merkitsemänsä uudet osakkeet katsotaan hankituksi samaan aikaan ja

samankaltaisella saannolla kuin merkitsijän alkuperäiset osakkeet. Todellinen

hankintameno on tällöin siis nolla euroa. Tämä pätee silloinkin, kun vastikkeetta

saatujen osakkeiden perusteella tehdään vastikkeellinen osakemerkintä.48

Osakkeiden myyntijärjestys noudattaa pääsääntöisesti ns. FIFO-periaatetta, jonka

mukaan ensiksi hankitut osakkeet katsotaan myös ensiksi luovutetuiksi. Tämä käytäntö

tuli voimaan vuonna 1992, kun pörssiosakkeiden kohdalla siirryttiin arvo-

osuusjärjestelmään. Käytäntö koskeekin lähinnä julkisia osakeyhtiöitä. Tämä periaate ei

siis yksityisten osakeyhtiöiden kohdalla ole sitova, vaan sitä on noudatettava vain, jos

verovelvollinen ei muuta näytä.49 Osakkeiden luovutusjärjestyksellä ei liene kuitenkaan

kovin suurta merkitystä tämän tutkimuksen puitteissa, sillä lähtökohtaisesti

omistajayrittäjä luopuu koko omistuksestaan kerralla myydessään yrityksensä.

46 Andersson (1993), s.143.
47 Kukkonen (1994), s.259.
48 Andersson (1993), s.143.
49 Andersson (1993), s.147.
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Hankintamenoon lisätään omaisuuteen kohdistuvat perusparannusmenot. Osakkeiden

kohdalla tämä tulee esille yleensä vain keskinäisten asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin

maksettujen rahastosuoritusten muodossa, eikä niinkään liity liiketoimintaa harjoittavan

osakeyhtiön myynnin verotukseen.50 Täten asian tarkempi käsittely sivuutetaan tässä.

Kokonaan tai osittain vastikkeettomasti saatujen osakkeiden hankintameno

TVL 47 §:n 1 momentin mukaan vastikkeetta saadun omaisuuden hankintamenoksi

katsotaan perintö- ja lahjaverotuksessa käytetty verotusarvo. Tämä verotusarvo

rinnastuu luovutusvoittojen  verojärjestelmässä todelliseen hankintamenoon. Tällöin siis

perintö- ja lahjaverotuksessa vahvistetun arvon ollessa suurempi kuin omaisuuden

myöhempi luovutushinta, verotuksessa syntyy vähennyskelpoinen luovutustappio.

Rinnastaminen  tarkoittaa  myös  sitä,  että   luovutushinnasta  voidaan  perintö-  ja

lahjaverotuksessa vahvistetun arvon lisäksi vähentää myös voiton hankkimisesta

aiheutuneet kulut.51

On kuitenkin huomattava, että jos  perintö- ja lahjaverotusta ei ole toimitettu, tulee

sellainen toimittaa ennen luovutusvoiton verotusta. Muuten hankintamenona voitaisiin

vähentää vain hankintameno-olettama, sillä mitään fiktiivistä perintö- ja

lahjaverotusarvoa ei voida luovutusvoitosta vähentää. Käytännössä ko. tilanne tulee

esille usein alle 3 400 euron arvoisten lahjojen kohdalla52.53 Ositussaannon kohdalla

osituksessa saadun omaisuuden omistusaika ja hankintameno lasketaan edeltävästä

saannosta. Tällöin todellinen hankintameno on siis puolison alkuperäinen

hankintameno.54

Vastikkeetta saadun varallisuuden perintö- ja lahjaverotusarvo – ja näin siis siitä

maksettava vero – pyritään yleensä saamaan mahdollisimman pieneksi. Tämä kuitenkin

kasvattaa aikanaan luovutusvoittoa ja siitä maksettavaa veroa olettaen, että

hankintameno-olettamaa käyttämällä ei päästä edullisempaan tulokseen. Toisaalta jos

perityt osakkeet myydään heti tai melko pian kuolemantapauksen jälkeen,

50 Andersson & Linnakangas (2002), s.263.
51 Räbinä (2001), s.265.
52 Lahja on verovapaa, jos kolmen vuoden aikana annettujen lahjojen yhteismäärä ei ylitä 3 400 euroa,
http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=583;31871 15.12.2004.
53 Räbinä (2001), s.267.
54 Kukkonen (1994), s.251.

http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=583;31871
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perintöverotusarvoksi tulee saatu luovutushinta. Tällöin ei tietenkään synny veronalaista

luovutusvoittoa.55

Hyvä esimerkki osittain vastikkeellisesta saannosta on lahjaluonteinen kauppa. PerVL

18 §:n 3 momentin mukaan käyvän hinnan ja vastikkeen välinen hinta katsotaan

lahjaksi, jos vastike on enintään kolme neljännestä (75 prosenttia) käyvästä hinnasta.

Jos osakkeiden käypä arvo on esimerkiksi 1 000 000 euroa ja vastike on 600 000 euroa,

kauppaan sisältyy 400 000 euron suuruinen veronalainen lahja. Maatilojen ja

sukupolvenvaihdosten kohdalla tuo raja on 50 prosenttia 56 . Esimerkin osakkeiden

hankintamenoksi muodostuisi vastikkeellisen ja vastikkeettoman määrän summa. Jos

vastike olisi ollut yli 750 000 euroa (>75 prosenttia), ei kauppaan olisi sisältynyt lahjaa,

ja hankintameno olisi ollut maksettu summa.57

Hankintameno-olettama

Hankintameno-olettamaa voidaan käyttää vaihtoehtona alkuperäisen hankintamenon tai

siitä poistamatta olevan hankintamenon sijasta, kun lasketaan luovutusvoiton määrää.

Hankintameno-olettaman käyttö poistaa periaatteessa tarpeen todellisen hankintamenon

laskemiseen, johon kuuluu siis ostohinta leima- tai varainsiirtoveroineen ja mahdollisine

asiantuntija- ja välityspalkkioineen. Toisaalta molemmat tulisi aina laskea, jotta

tiedettäisiin, kumpi vaihtoehto muodostuu edullisemmaksi.58

Vielä vuonna 2004 hankintameno-olettama oli 50 prosenttia luovutushinnasta, jos

luovutettu omaisuus on ollut luovuttajalla vähintään 10 vuoden ajan. Jos luovutettu

omaisuus on ollut omistuksessa alle 10 vuotta, oli hankintameno-olettama 20

prosenttia. 59  Hankintameno-olettamaa ei sovelleta, jos myyjänä on yksityinen

toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai osakeyhtiö, vaikka luovutusta

verotettaisiin TVL:n mukaisesti. 60  Luonnollisen henkilön tai kuolinpesän myydessä

55 Kukkonen (1994), s.251.
56 PerVL 55 §:n 3 momentti.
57 Mattila (2002).
58 Ikkala, Pallonen, Haapaniemi & Raitasuo (1997), s.270.
59 TVL 46 §:n 1 momentti.
60 Siikarla (1999), s.326.
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yrityksensä osakkeita on hankintameno-olettaman käyttö todellisen hankintamenon

sijaan kuitenkin mahdollista61.

Yritys- ja pääomaverolakiuudistus astui voimaan 1.1.2005. Yhtenä kohtana tätä

uudistusta oli hankintameno-olettaman muutos. Sitä muutettiin niin, että alle 10 vuoden

omistuksiin ei hankintameno-olettamaa sovelleta lainkaan ja yli 10 vuoden omistuksiin

sovelletaan 40 prosentin olettamaa nykyisen 50 prosentin sijaan. Alemmasta

hankintameno-olettamasta luopumista tuloverotuksen kehittämistyöryhmä perusteli

siten, että 20 prosentin hankintameno-olettama tuottaa nykyisin yli viisinkertaisten ar-

vonnousujen kohdalla perusteetonta etua, koska lyhyen aikaa omistetun omaisuuden

osalta hankintameno on yleensä selvitettävissä. Yli kymmenen vuoden omistuksiin

aikaisemmin sovellettu 50 prosentin olettama tuottaa 29 prosentin verokannalla 14,5

prosentin verorasituksen, kun lakiuudistuksen mukainen 40 prosentin olettama aiheuttaa

alennetulla 28 prosentin verokannalla 16,8 prosentin rasituksen. Tätä verorasituksen

nousua työryhmä piti uudistuskokonaisuuden huomioiden kohtuullisena.62

On huomattava, että hankintameno-olettamaa käytettäessä vähennys tehdään suoraan

luovutushinnasta. Tällöin osakkeiden myyntikulut ovat vähennyskelvottomia.63 Siltikin

juuri hankintameno-olettaman käyttömahdollisuus saatetaan nähdä niin vahvaksi eduksi

yrityksen myynnin yhteydessä, että se on usein osana ratkaisemassa luovutaanko

yrityksestä substanssi- vai osakekaupan muodossa64.

2.4 Yrityskauppaan liittyviä erityiskysymyksiä

Osakeyhtiökaupan purkaminen

Osakeyhtiökaupan vapaaehtoinen purkaminen on aina lähtökohtaisesti uusi kauppa,

joka ei poista aikaisemman kaupan veroseuraamuksia. Myyjä joutuu siten

pääsääntöisesti maksamaan alkuperäiskaupasta luovutusvoittoveron, vaikka se olisi jo

purkautunut. Purkuhetki on myös uusi osakkeiden hankintahetki, jolloin mm. yli 10

61 Järvenoja (1999), s.220.
62 Arvela (2004), s.4-8; Tikka (2004) s.461.
63 Andersson & Linnakangas (2002), s267.
64 Substanssikaupassa kaupan kohteena on yrityksen substanssi ja myyjänä yritys, jolloin hankintameno-
olettaman käyttö ei ole mahdollista. Substanssikauppaa käsitellään tarkemmin luvussa 3. Ks. myös
Järvenoja (1999), s.217.
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vuotta omistuksessa olleiden osakkeiden kohdalla hankintameno-olettama muuttuu 40

prosentista nollaan. Samoin osakekaupan johdosta menetetyt tappioiden ja

veroylijäämien vähennysoikeudet pysyvät menetettyinä. Purkutilanteessa myös ostajan

lyhyen omistuksen aikaiset vaikutukset yrityksen toimintaan ja verotukseen on syytä

ottaa huomioon esimerkiksi purkuehtoon lisättävällä vastuulausekkeella.65

Jos kauppa purkautuu pakon edessä myyjästä ja verotuksesta riippumattomasta syystä

(esimerkiksi ostajan todettu maksukyvyttömyys tai oikeustoimikelpoisuuden puute,

viranomaisluvan saamatta jääminen jne.), on tilanne erilainen vapaaehtoiseen kaupan

purkuun nähden. Tällöin alkuperäiskauppa ja sen purkautuminen sekä näistä johtuva

omistusajan katkeaminen jäävät verotuksessa huomiota vaille. Toisaalta tilanteissa,

joissa verovelvollinen pyrkii kaupan purulla välttämään mahdolliset tulevat

lisäveroseuraamukset (esimerkiksi uhkaava peitellyn osingon verotus), on verotus- ja

oikeuskäytäntö tällöin suhtautunut hyvin nuivasti veroseuraamuksista vapautumiseen.

Myyjän olisikin syytä pyrkiä sellaiseen kauppakirjan vastuuehtojen muotoiluun, jolla

estettäisiin kaupan purkamistarpeen ja mahdollisen veroseuraamuksen syntyminen.66

Omistajanvaihdoksen vaikutus tappioiden ja veroylijäämien käyttämiseen

TVL 119 §:n mukaan elinkeinotoiminnan tappio on vähennyskelpoinen

elinkeinotoiminnan tuloksesta seuraavan 10 verovuoden ajan67. Tappiot vähennetään

siinä järjestyksessä, kuin tuloa syntyy. Myös veroylijäämien käyttömahdollisuus säilyy

10 vuotta. Veroylijäämiä syntyy, kun vertailuvero, eli yhtiön tuloksesta

maksuunpantava vero, on suurempi kuin jaettavasta osingosta maksettava tuloveron

vähimmäismäärä. Aikaisempien vuosien veroylijäämät otetaan huomioon yhtiön

vertailuveron lisäyksenä. Jos yhtiöllä on siis vanhoja veroylijäämiä, sen ei tarvitse

maksaa täydennysveroa, vaikka vertailuvero olisikin pienempi kuin tuloveron

vähimmäismäärä.68

65 Kukkonen (2004), s.510.
66 Kukkonen (2004), s.514-515.
67 Tulolähdeajattelun mukaan tulojen katsotaan syntyvän tulolähteittäin, joita ovat elinkeinotulolähde
(verotetaan EVL:n mukaan), maatalouden tulolähde (MVL) ja henkilökohtaisten tulojen tulolähde (TVL).
Tulolähdejaottelun tarkoituksena on pitää eri taloudelliset toiminnot erillisinä laskentayksikköinä.
Andersson & Ikkala (2000), s.39.
68 Romppainen, Raunio, Kotiranta & Ukkola (1999), s.15-16.
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 TVL 122 §:n mukaan tappioiden vähennysoikeus kuitenkin lähtökohtaisesti

menetetään, jos yrityksen omistuksesta yli 50 prosenttia vaihtuu muun saannon kuin

perinnön tai testamentin takia. Myös lahjan antaminen katkaisee tappioiden

hyödyntämisen. Ratkaisevaa tässä on luovutettujen osakkeiden määrä eikä niiden

äänimäärä. Osakekauppa saattaa katkaista tappioiden vähennysoikeuden, vaikka

määräysvalta ei yhtiössä siirtyisikään. Sama pätee myös toiseen suuntaan.69 Vastaavalla

tavalla menetetään myös veroylijäämien käyttöoikeus70.

Veroylijäämien osalta oleellista on, milloin niiden katsotaan syntyvän.

Omistajanvaihdostilanteissa on vain veroylijäämien hyödyntäminen rajoitettu, eikä siis

vertailuveron eli lähinnä verovuoden veron hyödyntäminen. Ratkaisun KVL 76/1994

mukaan yhtiö voi aina jakaa tilikaudella kertyneen voiton siitä huolimatta, että yhtiö

olisi myyty saman tilikauden aikana. Omistajanvaihdostilikauden vertailuvero voidaan

siis rajoituksetta hyödyntää omistajanvaihdostilikaudelta tehtävään osingonjakoon. Jos

yhtiöllä on vanhoja veroylijäämiä, jotka käytetään osingonjaosta aiheutuvan

vähimmäisveron kattamiseen, ei veroylijäämien käyttövuoden jälkeisillä

omistajanmuutoksilla ole vaikutusta vanhojen veroylijäämien käyttöön. Näin silloinkin,

vaikka omistajanvaihdos olisi ollut jo tiedossa. Siispä hyvällä ajoituksella ja

mahdollisesti myös tilikauden muutoksia käyttämällä voidaan hyödyntää vanhoja

veroylijäämiä.71

Veroylijäämiä ja tappioita ei ole saanut hyödyntää enää vuoden 1995 jälkeen

tapauksissa, joissa veroylijäämän tai tappion syntymisvuonna tai sen jälkeen yli 20 %

omistavan yhteisön osakkeista yli puolet on vaihtanut omistajaa. Tällaisen välillisen

omistajan vaihdoksen tilanteessa katsotaan, että osakeyhtiön osakkeet ovat vaihtaneet

omistajaa.72

69 Järvenoja (1999), s.122.
70 Ikkala, Pallonen, Haapaniemi & Raitasuo (1997), s.192-194.
71 Ikkala, Pallonen,Haapaniemi & Raitasuo (1997), s.276-278; Järvenoja (1997), s. 183.
72 Romppainen, Raunio, Kotiranta & Ukkola (1999), s.17; ks. myös Ikkala, Pallonen, Haapaniemi &
Raitasuo (1997), s.195.
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3 ERI VOITONJAKOMUOTOJEN JA
LUOVUTUSVOITON VERTAILU VUOSINA 2004/2005

3.1 Osakeyhtiötulon jakaminen omistajayrittäjälle

Osakeyhtiön tuottamaa tuloa voidaan siirtää yrityksestä omistajalle esimerkiksi palkan,

osingon, vuokran tai koron muodossa 73 . Toisaalta yhtiöön kerätyt jakamattomat

voittovarat voidaan myös aina realisoida osakemyynnillä74. Tämä vastakkainasettelu

saattaa muodostua hyvinkin tärkeäksi, kun omistajayrittäjä tietää luopuvansa

yrityksestään muutaman vuoden kuluttua ja miettii jakaisiko työtulonsa ulos yrityksestä

juoksevasti vai vasta kerralla yrityksen luovutuksen yhteydessä.

Seuraavassa tarkastellaan yrityksen eri voitonjakomuotoja suhteessa osakkeiden

myynnistä saatavaan luovutusvoittoon. Vastaavanlaista tarkastelua on suorittanut myös

Matti Kukkonen väitöskirjassaan75, johon seuraava esitys pohjautuu. Kuten aiemmin on

todettu, on vertailu lakiuudistuksen voimaanastumisen johdosta jo vanhentunut.

Käytännössä vertailut ovat valmistuneet kuitenkin jo aikana, jolloin niillä oli merkitystä.

Eri voitonjakomuotojen ja luovutusvoiton verotusten vertailua tarkasteltiin

yksinkertaistettujen laskentaesimerkkien avulla, jotka esitetään seuraavissa kappaleissa.

3.2 Voitonjako palkkana vs. luovutusvoittona

Yhtiössä työskentelevän osakkaan näkökulmasta ehkä luontevin voitonjakamisen muoto

on palkan maksaminen. Osakkaalle maksettu palkka on yhtiölle vähennyskelpoinen

meno76 ja osakkaalle normaalia veronalaista ansiotuloa77. Palkanmaksu on kuitenkin

siinä suhteessa ongelmallinen voitonjakotapa, että se aiheuttaa yhtiölle (eli

työnantajalle) pakollisia sosiaalikuluja. Palkanmaksun kokonaisverorasitus ei siten

koostu pelkästä työntekijäosakkaan ansiotuloverosta. Sosiaalikulujen myötä

palkanmaksun verotus on kahdenkertaista, sillä kokonaisverotus koostuu

sosiaalikuluista yhtiölle (verotus ensimmäisen kerran) ja henkilöverosta

73 Järvenoja (1995), s.267.
74 Kukkonen (1994), s.470.
75 Kukkonen (1994).
76 EVL 8 § 4 kohta.
77 TVL 61 §.
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omistajayrittäjälle (verotus toisen kerran). Palkanmaksun verotuksen

kahdenkertaisuuden efektiivinen aste riippuu sosiaalikulujen määrästä.78

Palkkatulo ei yrityksen omistajan kannalta olekaan usein verotuksellisesti edullisin tapa

varojen jakamiseen. Palkanmaksun verotuksen kahdenkertaisuuden lisäksi palkkatulo

on aina ansiotuloa saajansa verotuksessa, jolloin se voi tulla verotetuksi huomattavasti

ankarammin kuin pääomatulo.79 Vuonna 2004 ansiotulo oli kevyemmin verotettua kuin

29 prosentilla verotettu pääomatulo, jos ansiotulo oli enintään noin 25 000 euroa. Tämä

määrä on saatu olettamalla kunnallisveroprosentiksi vuoden 2004 keskimääräinen 17,5,

kirkollisveroprosentiksi 1,15 ja vakuutetun sairausvakuutusmaksuksi 1,5 prosenttia80.

Hyväksikäyttämällä näitä tietoja sekä vuoden 2004 valtionverotaulukkoa saatiin 25 000

euron ansiotulon veroprosentiksi 28,9 81 . Ansiotulon määrässä ei otettu huomioon

vähennyksiä. Palkkaa siis kannattaisikin nostaa ainakin siihen määrään asti, että se on

edullisemmin verotettua kuin pääomatulo82.

On myös syytä huomata, että palkasta luopuminen saattaa johtaa verotuksessa tiettyjen

muuten myönnettävien erien menetykseen. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi vapaaehtoiset

eläkevakuutukset sekä matkakulut kodin ja työpaikan välillä, jotka saadaan vähentää

vain verovelvollisen ansiotuloista83. Myös sosiaaliturvaan, mahdolliseen sairastumiseen,

työttömyyteen tai  eläkkeelle siirtymiseen liittyvät syyt saattavat puoltaa yritystulon

jakamista palkkana84.

Palkkana toteutettavan voitonjaon ja jakamattoman yhtiövoiton

luovutusvoittorealisoinnin välistä vertailua suoritettiin vuonna 2004 seuraavanlaisen

laskentaesimerkin avulla. Oletetaan, että yhtiön bruttovoitto vuodelta 2004 on 100

euroa, joka halutaan jakaa kokonaisuudessaan omistajayrittäjälle. Voitto oletetaan

jaettavan joko palkkana vuonna 2004 tai sitten luovutusvoittona vuonna 2005. Voittoon

kohdistuu vuoden 2004 mukainen 29 prosentin yhtiövero. Palkanmaksuun liittyvien

sosiaalikulujen vähimmäismäärä vuonna 2004 oli YEL-osakkaalla 21,4 prosenttia

78 Kukkonen (1994), s.382.
79 Järvenoja (1995), s.268.
80Tapio Saaren sähköpostikirje tekijälle 4.11.2004.
81 Vuoden 2004 valtionverotaulukko on esitetty Liitteessä 1.
82 Kuten jo kappaleessa 1.3 on todettu, vuodesta 2005 eteenpäin pääomatulon veroprosentti on 28.
83 TVL 96 § ja TVL 93 §.
84 Palkkaa vai osinkoa? Tilisanomat 3/1995, s.50.
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ilmoittamastaan palkasta85. Ilmoitettu palkka ei ole välttämättä saman suuruinen kuin

nostettu palkka. Vakuutussopimusta tehtäessä määritellään yrittäjän vuosityötulo, joka

on vakuutusmaksun pohjana. Näin ollen maksettu palkka ei vaikuta YEL-

vakuutusmaksun määrään.86 Esimerkeissä kuitenkin oletetaan ilmoitetun vuosityötulon

määrän olevan aina saman suuruinen maksetun palkan kanssa. Nämä kulut tulevat siis

maksettavaksi yritykselle omistajayrittäjälle tilitettävän palkan lisäksi.

Jakamattoman yhtiövoiton luovutusvoittorealisoinnin osalta on tehtävä oletus siitä,

kuinka suureksi yrityksen ostaja arvostaa yhtiöön jätettyä voittoa.

Arvostusvaihtoehdoiksi otetaan kolme vaihtoehtoa: I) Luovutusvoitto on yhtä suuri kuin

jakamaton nettovoitto, II) luovutusvoitto on 75 prosenttia jakamattomasta nettovoitosta

ja III) luovutusvoitto on 80 prosenttia jakamattomasta bruttovoitosta. Omistajayrittäjän

veroaste laskelmissa on 30, 50 tai 65 prosenttia ja pääomatulon veroaste luovutusvoittoa

laskettaessa on 1.1.2005 voimaan astuneen verolainsäädännön mukainen 28 prosenttia.

Vaihtoehtolaskelmat on koottu Taulukkoon 1.

Taulukko 1. Yhtiövoiton jakamisen vertailu palkkana tai luovutusvoittona

Palkka
Luovutusvoitto

I

Luovutusvoitto

II

Luovutusvoitto

III

Yhtiön voitto 100 100 100 100

Yhtiövero /

Sotu-maksu
21,4 29 29 29

Palkka /

luovutusvoitto
82,487 71 53,388 80

Omistaja vero 24,7/41,2/53,6 19,9 14,9 22,4

Nettotulo 57,7/41,2/28,8 51,1 38,4 57,6

85 YEL-osakkaaksi luetaan henkilö, jonka oma ja perheen omistus yhtiösta on enemmän kuin 50
prosenttia. TEL-osakkaan (omistus alle 50 prosenttia) kohdalla sosiaalikulut ovat hieman suuremmat.
Harvainosakeyhtiön osakas voi usein käytännössä järjestelemällä omistustaan ja toimintaansa valita,
toteutuvatko eläkevakuutusmaksut YEL:in vai TEL:n puitteissa. YEL-vakuutuksesta tarkemmin ks.
www.yrittajat.fi/sy/home.nsf/www/yel, 26.3.2004.
86 Kukkonen (2004), s.265-266.
87 palkka * (1 + sotu-maksu) = yhtiön voitto => palkka * 1,214 = 100, palkka = 82,372
88 71 * 0,75 = 53,25.

http://www.yrittajat.fi/sy/home.nsf/www/yel,


27

Esimerkin perusteella luovutusvoittorealisoinnin käyttäminen on sitä edullisempaa, ts.

omistajayrittäjän käteenjäävän nettotulon määrä on sitä suurempi, mitä korkeampi on

omistajayrittäjän marginaaliveroaste (saattaa johtua esim. suurista yhtiön ulkopuolisista

tuloista) tai mitä suurempi on luovutusvoiton määrä suhteessa jakamattoman voiton

määrään. On huomioitava, että luovutusvoittorealisointia edullistaa edelleen

hankintameno-olettama, koska olettamaa käytettäessä todellisesta nimellisvoitosta

verotuksen piiriin joutuu yli 10 vuoden omistuksissa vain 60 prosenttia89. Otettaessa

hankintameno-olettama huomioon, edellä esitetty esimerkki muuttui Taulukossa 2

esitetyllä tavalla.

Taulukko 2. Yhtiövoiton jakamisen vertailu palkkana tai luovutusvoittona,

hankintameno-olettama huomioituna

Palkka
Luovutusvoitto

I

Luovutusvoitto

II

Luovutusvoitto

III

Yhtiön voitto 100 100 100 100

Yhtiövero /

Sotu-maksu
21,4 29 29 29

Palkka /

luovutusvoitto
82,4 71 53,3 80

Omistaja vero 24,7/41,2/53,6 11,990 9,0 13,4

Nettotulo 57,7/41,2/28,8 59,1 44,4 66,6

Jos siis luovutusvoiton kohteena oleva omaisuus – tässä omistajayrittäjän myymät

yrityksen osakkeet – ovat olleet omistuksessa yli 10 vuotta, voi luovutusvoittorealisointi

olla jopa 130 prosenttia palkkana nostettavaa voitonjakomuotoa kannattavampi91. Mutta

kuten aiemmin todettiin, yritystulon jakamista palkkana puoltavat muut tekijät.

Ansiotuloista tehtävät vähennykset sekä eri sosiaaliturvaan liittyvät tekijät saattavat

kannustaa omistajayrittäjää nostamaan verotuksellisesti epäedullisempaa ansiotuloa.

Ratkaisevaa saattaa omistajayrittäjälle olla myös varojen hallintaan saamisen ajallinen

89 Hankintameno-olettama on vuodesta 2005 eteenpäin ollut 40 prosenttia, jos omistus on kestänyt yli 10
vuotta. Ks. kappale 2.3.
90 71 * 0,6 * 0,28 = 59,07.
91 Tilanne, jossa verrataan luovutusvoittoa III vaihtoehtoon, jossa omistajan veroprosentti on 65
prosenttia.
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tarve: palkkana nostettuna bruttovoitto olisi käytettävissä jo tilikauden aikana, kun taas

luovutusvoittona omistajayrittäjä saisi varat käyttöönsä vasta osakkeiden myynnin

jälkeen. Ilmeistä kuitenkin on, että varojen jakamista palkkana ja luovutusvoittona ei

veroteta neutraalisti.

3.3 Voitonjako osinkona vs. luovutusvoittona

Harvainosakeyhtiöissä on hyvin tavallista, että kertyneitä voittovaroja nostetaan

yrittäjälle osingon muodossa. Tähän pyritään etenkin nostamalla osinkoja pääomatulona

verotettava määrä, jotta vältyttäisiin palkasta perittävältä ansiotuloverolta. Pääomatulo-

osuus lasketaan osingonjakovuotta edeltävän nettovarallisuuden perusteella.

Nettovarallisuuden suunnittelu (kasvattaminen) onkin muodostunut hyvin tärkeäksi

tilinpäätös- ja verosuunnittelun kohteeksi harvainosakeyhtiössä.92

Osinkojen verotus muuttui huomattavasti 1.1.2005. Yhteisöverokanta laski 26 ja

pääomaverokanta 28 prosenttiin. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovuttiin ja osingot

saatetiin osittain kahdenkertaisen verotuksen piiriin. Pörssin ulkopuolisissa yrityksissä

osingot säilyivät verottomina yhdeksään prosenttiin yhtiön nettovarallisuudesta,

kuitenkin enintään 90 000 euroon asti. Nettovarallisuuden yhdeksän prosentin tuoton

ylittävältä osalta listaamattomien osakeyhtiöiden osingoista 70 prosenttia luetaan

saajalleen ansiotuloina verotettavaksi. Jos osingot ylittävät 90 000 euron verovapaan

rajan, luetaan osingoista 70 prosenttia saajalleen pääomatuloina verotettavaksi.93 Näin

ollen nettovarallisuuden määrällä on omistajayrittäjälle merkittävä vaikutus. Kun

tutkielmassa kuitenkin tarkasteltiin, miten kohdeyritys voi valmistautua vuonna 2005

tapahtuvaan yritysmyyntiin, tapahtui vuoden 2004 voitonjako ja verosuunnittelu vanhan

lainsäädännön voimassaoloaikana. Niinpä yritysverolainsäädäntöuudistuksen tarkempi

käsittely ja sen harvainosakeyhtiöiden omistajiin kohdistuva vaikutus sivuutetaan tässä.

Vielä vuonna 2004 osinkoverotus tapahtui siis vanhan mallin mukaisesti, jolloin osinko

jaettiin pääoma- ja ansiotuloksi nettovarallisuuden perusteella. Osinko ja siihen liittyvä

yhtiöveron hyvitys katsottiin muissa kuin noteeratuissa osakeyhtiöissä pääomatuloksi

siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 13,5

92 Järvinen (2000), s.498; Laitinen (1999), s.28.
93 Arvela (2004), s.4-8.
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prosentin tuottoa. Osakkeen matemaattisen arvon perustana on verovuotta edeltävän

vuoden nettovarallisuus. Nettovarallisuuden laskennassa otetaan huomioon yhtiön

kaikki varallisuus, mukaan lukien henkilökohtaisen tulolähteen varallisuus ja VVL:n

mukaiset verovapaat varat. Matemaattinen arvo lasketaan yksinkertaistaen niin, että

yhtiön varoista vähennetään yhtiön velat, jonka jälkeen tämä nettovarallisuus jaetaan

ulkona olevien osakkeiden määrällä.94

Sen jälkeen kun yhtiön nettovarallisuus on laskettu, ennen osakkaan saaman osingon

ansio- ja pääomatulo-osuuden määrittämistä, nettovarallisuudesta tehdään vielä

osakaskohtaisia vähennyksiä. Osakaskohtaisilla vähennyksillä tarkoitetaan sellaisia

yhtiön nettovarallisuutta ja osakkeen matemaattista arvoa pienentäviä eriä, jotka otetaan

huomioon yksittäisen osakkaan omistamien osakkeiden nettovarallisuutta laskettaessa.

Nämä vähennettävät erät ovat osakkaan tai hänen perheensä käytössä oleva asunto,

osakkeiden hankintaan käytetty korollinen velka sekä osakkaan ja hänen perheensä

yhtiön varoihin kuuluva rahalaina.95

Osakkeen matemaattisen arvon laskemisen lisäksi on syytä selvittää vielä osinkoihin

liittyvä yhtiöveron hyvitysjärjestelmän perusidea. Kuten edellä todettiin, tämä

järjestelmä poistettiin käytöstä 1.1.2005. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmällä poistettiin

osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajan kahdenkertainen verotus jaetun osingon osalta ja

toisaalta toteutetiin osinkojen yhdenkertainen verotus. Yhdenkertainen verotus

toteutettiin yhtiön verotuksessa siten, että yhtiön oli osingonjakovuodelta maksettava

yhteisöverokannan mukainen vero (vuonna 2004 29 prosenttia) osinkona jakamastaan

voitosta. Kahdenkertainen verotus poistettiin osingonsaajan verotuksessa vähentämällä

hänen verostaan yhtiön veroa vastaava hyvitys. Osingonsaajan veronalaiseksi tuloksi

luettiin itse osingon lisäksi myös yhtiöveron hyvitys.96

Joskus voi jopa osingon nollaverotus mahdollista. Tällainen on tilanne, jos esimerkiksi

korkovähennykset kattavat veronalaisen tulon. Ansiotulo-osinkoon saattoi vielä vuonna

2004 kohdistua nollaverotus, jos henkilön muut progressiivisesti verotettavat tulot olivat

hyvin pienet. Silloin osingonsaaja saattoi saada koko yhtiöveron hyvityksen

94 Nettovarallisuuden tarkemmasta laskemisesta ks. esim. Järvenoja (1997) tai Koponen (2003).
95 Romppainen, Raunio, Kotiranta & Ukkola (1999), s.50-51.
96 Engblom (2001), s.218.
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veronpalautuksena takaisin. 97  Tutkimuksen puitteissa ei tällä ollut kuitenkaan

merkitystä.

Osinkotulon verovuosi on katsottu TVL 110 §:n perusteella olevan se vuosi, jolloin

osingot osingonjakopäätöksen mukaan ovat olleet nostettavissa. Merkitystä ei ole sillä,

nostaako osakas osingot tuona vuonna. Vuonna 2004 oli osingonsaajalla YHL 4 §:n

nojalla oikeus verovuonna saamansa osingon perusteella yhtiöveron hyvitykseen. Saatu

osinko ja yhtiöveron hyvitys verotettiin siis samana verovuonna.98

Osingonjakoa ja jakamattoman yhtiövoiton osakemyynnillä tapahtuvaa realisointia

vertailtaessa tarvittiin useita oletuksia tärkeiden perusmuuttujien arvoista. Esimerkiksi

osingon jakautuminen pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin riippuu siitä, miten

nettovarallisuus on rakentunut. Samoin osakkaan kohdalla ansiotulo-osingon määrään

vaikuttavat osakaskohtaiset vähennykset ja ansiotuloveroasteeseen vaikuttaa osakkaan

muiden ansiotulojen määrä. Näiden perusmuuttujien ohella verorasitukseen vaikuttaa

myös omistajayrittäjän ansio- ja pääomatuloihin mahdollisesti liittyvien erisuuruisten

vähennysten määrä. Tutkimuksessa vertailtiin yhtiövoiton jakamista osingon tai

luovutusvoiton muodossa seuraavan yksinkertaistetun esimerkin ja siihen sisältyvien eri

vaihtoehtojen avulla.

Oletetaan jälleen yhtiön voitoksi ennen veroja 100 euroa. Omistajayrittäjän

marginaaliveroaste on 30, 50 tai 65 prosenttia. Luovutusvoiton määrä on I) 100

prosenttia veronjälkeisestä voitosta, II) 75 prosenttia veronjälkeisestä voitosta tai III) 80

prosenttia verottamattomasta voitosta. Brutto-osingon jakautumisesta ansio- ja

pääomatulo-osuuksiin tehdään myös kolme vaihtoehto-oletusta: a) koko osinko on

pääomatuloa, b) puolet osingosta on pääomatuloa ja c) koko osinko on ansiotuloa.

Yhteisöverokanta on vuoden 2004 mukainen 29 prosenttia ja luovutusvoittoon

kohdistuva pääomatulojen verokanta on vuoden 2005 mukainen 28 prosenttia.

Vaihtoehtolaskelmat on koottu Taulukkoon 3.

97 Koponen (2003), 26-27.
98 Kukkonen (2004), s.220.
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Taulukko 3. Yhtiövoiton jakamisen vertailu osinkona tai luovutusvoittona

Jos brutto-osinko luetaan kokonaisuudessaan pääomatuloksi (yhtiön nettovarallisuus

suuri ja jaettava voitto kohtuullinen), olisi voitonjako ollut edullisinta toteuttaa

osinkojen muodossa, jolloin omistajayrittäjän käteen jäävän nettotulon määrä olisi ollut

suurin. Omistajayrittäjän voitonjaon kokonaisverorasitus olisi tällöin ollut 29 prosenttia

pääomatulo-osingon osalta. Jakamattoman voiton kahdenkertainen verotus olisi

tällaisissa tapauksissa ollut huomattavasti ankarampaa kuin pääomatulo-osingon

yhdenkertainen verotus. Osinkotulon ansiotulo-osuuden kasvaessa osingonjaon veroetu

suhteessa luovutusvoittorealisointiin pieneni. Jos omistajayrittäjällä on korkea

marginaaliveroaste ja yhtiön nettovarallisuus on suhteellisen pieni,

luovutusvoittorealisointi antoi omistajayrittäjälle osingonjakoa suuremman nettotulon.

Oleellista vaihtoehtojen edullisuusvertailussa tietenkin oli, miten ostaja arvostaa

jakamatonta voittoa (vaihtoehdot I-III) sekä toisaalta hankintameno-olettaman

99 Omistajan (verotettava) tulo = jaettu osinko (71) + yvh (29/71 * osinko = 29). Omistajan käteisosinko,
josta verot vähennetään, on joka kohdassa 71 euroa.
100 Yvh hyvitetään omistajan veroissa: tulo (100) => omistajan vero (29) – yvh (29) = 0.
101 Pääomatulosta vero: 50 * 0,29 = 14,5, josta vähennetään yvh 29 => Pääomatulosta veroa 0.
Ansiotulosta vero: 50 * 0,30 = 15, josta vähennetään jäljelle jäänyt yvh 14,5 => omistajan vero 0,5 euroa.
Sama periaate toteutuu myös muilla veroprosenteilla.
102 Käteisosinko – vero.

Osinko
a)

Osinko
b)

Osinko
c)

Luovutus
voitto
 I

Luovutus
voitto II

Luovutus
voitto
III

Bruttovoitto 100 100 100 100 100 100

Yhtiövero 29 29 29 29 29  -

Nettovoitto 71 71 71 71 71 100

Omistajan

tulo99/Luovutus-

voitto

100 100 100 100 75 80

Pääomatulo 100 50  - 71 53,3 80

Ansiotulo  - 50 100  -  -  -

Omistajan vero  - 100 0,5101/10

,5/18

1/21/36 19,9 14,9 22,4

Nettotulo 71 70,5102/

60,5/53

70/50/35 51,1 38,4 57,6
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käyttömahdollisuus. Hankintameno-olettamaa käyttämällä olisi luovutusvoiton ja

osingonjaon välinen edullisuus muuttunut Taulukossa 4 esitetyllä tavalla103.

Taulukko 4. Yhtiövoiton jakamisen vertailu osinkona tai luovutusvoittona,

hankintameno-olettama huomioituna

Kuten palkan ja luovutusvoiton verotusta vertailtaessa voi huomata, hankintameno-

olettaman käyttö suosii varojen jakamista yrityksestä luovutusvoittona. Esimerkin

tapauksessa osingonjako säilyttää kuitenkin houkuttelevuutensa etenkin brutto-osingon

ollessa kokonaan tai suurimmaksi osaksi pääomatuloa. Esimerkin vaihtoehtojen väliset

edullisuudet riippuvat luonnollisesti täysin tehdyistä taustaoletuksista.

Osingonjaon ja luovutusvoittorealisoinnin verotuksellinen edullisuus saattaa riippua

myös siitä, onko yhtiön osakkeet hankittu velaksi vai ei. TVL 58.6 §:n mukaan

omistajayrittäjän osakkeiden hankintamenoon otetun velan korot vähennetään yhtiön

brutto-osingosta ennen sen jakamista ansio- ja pääomatuloksi. 104  Toisaalta tällä

säännöksellä on myös kääntöpuolensa. Velan määrä nimittäin vähennetään osakkaan

osakkeiden matemaattisesta arvosta (osakaskohtainen vähennys). Näin omistajayrittäjän

103 Koska luovutusvoitot muodostuvat nyt samalla tavalla kuin kappaleessa 3.2, eikä osinkojen
verotuksessa tapahtunut muutosta, on tarpeetonta toistaa taulukkoa kokonaisuudessaan.
104 Kukkonen (1994), s.477.

Osinko
a)

Osinko
b)

Osinko
c)

Luovutusvoitto
 I

Luovutus
voitto II

Luovutus
voitto
III

Pääoma-

tulo
100 50 - 71 53,3 80

Ansiotu-

lo
- 50 100 - - -

Omista-

jan vero
- 0,5/10,5/18 1/21/36 11,9 9,0 13,4

Netto-

tulo
71 70,5/60,5/53 70/50/35 59,1 44,4 66,6
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pääomatulon laskentapohja pienenee, mikä kompensoi korkojen vähennyskelpoisuu-

desta saatavaa hyötyä.105

3.4 Voitonjako vuokrana tai korkona vs. luovutusvoittona

Omistajayrittäjä voi siis nostaa työnsä tulokset ulos yhtiöstä, paitsi juoksevana

ansiotulona, myös juoksevana pääomatulona. Osingon pääomatulo-osuuden lisäksi

omistajayrittäjä voi nostaa pääomatuloa myös korkona tai vuokrana. Tämä tietysti

edellyttää velka- tai vuokrasuhdetta yhtiön ja omistajayrittäjän välillä. 106  Jos

osakeyhtiön vapaa oma pääoma on niukka tekijä, oikeustoimet yhtiön ja osakkaan

välillä voivat olla ainoita keinoja saada pääomatuloa yhtiöstä107.

Vuokra- ja korkotulojen nostamisessa täytyy kuitenkin olla tarkkana, jotta

omistajayrittäjä ei syyllistyisi VML 29 §:n mukaiseen peitellyn osingon nostamiseen.

Peiteltyä osinkoa verotetaan ansiotulona, eikä siihen liittyvää yhtiöveron hyvitystä lueta

osingonsaajan hyväksi verovuodelta ansiotuloista määrättyjen verojen määrää

suurempana108. Esimerkiksi vuokran määrä ei saisi poiketa huomattavasti vastaavalla

alueella vastaavasta kohteesta vallitsevasta vuokratasosta, sekä osakkaan vuokraaman

kiinteistön tulisi olla tarpeellinen yhtiön toiminnassa. Yhtiön maksaman koron taas tulee

perustua todelliseen velkasuhteeseen. Jos laina on välttämätön yhtiön toiminnalle, tulisi

korkoprosenttina käyttää käypää korkoa (esimerkiksi pankin vastaavasta lainasta perimä

korko). Jos laina ei ole yhtiölle välttämätön, voidaan kohtuullisena korkona pitää

Suomen Pankin peruskorkoa lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. 109

Yhtiön omistajayrittäjälle maksaman vuokran tai koron kokonaisverorasitus koostuu

aina pelkästään omistajatason pääomatuloveroasteesta. Kuten Taulukosta 5 nähdään, on

näin maksetun vuokran tai koron yhdenkertainen verotus osakkeiden

luovutusvoittorealisoinnin kahdenkertaista verotusta kevyempää110.

105 Järvenoja (1994), s.159-160.
106 Kukkonen (1994), s.472.
107 Penttilä (1995), s.136.
108 Andersson & Linnakangas (2001), s.141-142.
109 Romppainen, Raunio, Malmgrén & Ukkola (1998), s.122-123; Penttilä (1995), s.135.
110 Luovutusvoitto on 100 prosenttia veronjälkeisestä yhtiövoitosta. Muut vaihtoehdot sisäänjätetyn
yhtiövoiton arvostamisessa eivät vaikuta suuresti nyt tehtävään vertailuun (ks. luvut 3.1 ja 3.2).
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Taulukko 5. Yhtiövoiton jakamisen vertailu vuokrana/korkona tai luovutusvoittona

Hankintameno-olettaman käytön vaikutusta luovutusvoiton verotukseen on jo esitelty

edellisissä kappaleissa. Esimerkin tapauksessa luovutusvoitosta saatava nettotulo olisi

hankintameno-olettama huomioiden 59,1 euroa. Vuokrana tai korkona omistajalle

vuonna 2004 jäävä nettotulo olisi silti selvästi parempi. Vuokra- ja korkotulojen

kohdalla verouudistuksella ei ollut muuta vaikutusta kuin pääomatuloveroprosentin

laskeminen 28:aan. Tämä edullistaa näitä voitonjakotapoja entisestään.

Näin ollen omistajayrittäjän on hyvin usein järkevää preferoida vuokrana tai korkona

saatua tuloa luovutusvoittoon nähden. Peitellyn osingon vaaran lisäksi on kuitenkin

huomioitava myös, että aina omistajayrittäjällä ei ole mahdollisuutta luoda vuokra- tai

velkasuhdetta yhtiöön. Toisaalta, jos omistajayrittäjällä ei ole tarvetta yhtiöstä saatavaan

säännölliseen tuloon, voidaan jakamattomalla voitolla kasvattaa yhtiön

nettovarallisuutta (kasvattaa pääomatulo-osingon laskentapohjaa). Jakamatonta voittoa

voidaan käyttää myös investointien rahoittamiseen, jolloin voitolle voidaan saada

parempi veronjälkeinen nettotuotto, kuin mitä osakas voi saada yhtiöltä käypänä

veronjälkeisenä vuokratuottona.111

3.5 Yhteenveto voitonjaon eri muodoista

Kuten edellisissä kappaleissa esitetyt esimerkit osoittavat, ei harvainomisteisen

osakeyhtiön erilaisia voitonjakotapoja verotettu tasapuolisesti vuonna 2004. Ansio- ja

111 Kukkonen (1994), s.473.

Vuokra/Korko Luovutusvoitto

(=jakamaton voitto)

Yhtiövoitto 100 100

Yhtiövero - 71

Pääomatulo 100 71

Omistajan vero 29 19,9

Nettotulo 71 51,1
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pääomatuloverokantojen mahdollisesti hyvinkin suurista eroista johtuen ei

harvainosakeyhtiön omistajayrittäjälle ole samantekevää, miten hän ottaa työnsä

tulokset yhtiöstä ulos. Esitettyjen esimerkkien valossa edullisimmaksi tavaksi jakaa

yhtiöön kertyneitä varoja näytti muodostuvan korko- ja vuokratulot. Kuten kuitenkin

kappaleessa 3.4 todettiin, tällaisten oikeussuhteiden luominen yhtiön ja sen omistajan

välille ei aina ole edes mahdollista. On myös muistettava, että nostettavat määrät on

sidottu tarkoin käypiin arvoihin.

Palkan nostaminen on nähty pääsääntöisesti hyvin kalliina tapana nostaa tuloa yhtiöstä.

Ansiotulo muodostui kuitenkin vuonna 2004 pääomatuloa kevyemmin verotettavaksi,

jos tulot jäivät alle 25 000 euron112. Palkka on myös yhtiölle vähennettävä meno. Palkka

muodostui kuitenkin yhtiölle epäedulliseksi palkan päälle maksettavien

sosiaalimaksujen vuoksi.

Luovutusvoittoa ja palkkaa verotetaan ilmeisen epäneutraalisti. Tästä huolimatta

yritystulon nostamisen kannattavuus pääomatulo-osinkoina tai luovutusvoittona palkan

kustannuksella ei kuitenkaan ole täysin yksioikoinen. Palkkana jaettuna yritystuloa

saadaan omistajayrittäjän käyttöön juoksevasti tilikauden aikana, kun taas osinkoja

jaettaessa varojen hallintaan saamista joudutaan usein odottamaan seuraavaan

tilikauteen. Luovutusvoiton kohdalla tilanne on vieläkin haastavampi: yhtiöön kertynyt

yritystulo saadaan jaettua osakkaille mahdollisesti vain kerran osakemyynnin – eli

yrityksestä luopumisen – yhteydessä. Säännölliset tulot yrityksestä ovat valtaosalle

yrittäjistä elintärkeitä Tämän lisäksi palkan jakamatta jättäminen edellyttää

sosiaaliturvan järjestämistä vapaaehtoisin vakuuksin.113

Ansiotuloa verotetaan pääomatuloa kevyemmin, kun ansiotulovero on alle 28 prosenttia

(vuonna 2004 29 prosenttia). Tämä ansiotulon edullisuus kannattaa pitää mielessä myös

silloin, kun osinkoa jakavan yhtiön nettovarallisuus on vähäinen. Yhtiön omistuksen

hajauttaminen perheen sisällä vähätuloisille lapsille voi johtaa siihen, että osingon

veroseuraamukset ovat kohtuulliset, vaikka osinko olisikin ansiotuloa. Etenkin

yritysverouudistuksen jälkeinen pääomatulo-osingon 90 000 euron enimmäisraja

112 Ks. kappale 3.2.
113Ikkala, Pallonen, Haapaniemi & Raitasuo (1997), s.46.
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aiheuttanee verosuunnittelussa pyrkimyksen jakaa omistusta lähipiiriin114. Omistuksen

hajauttaminen tällä tavoin voidaan kuitenkin nähdä perintöverotuksen suunnitteluna ja

voi näin johtaa lahjaveron maksamiseen.115

Laskentaesimerkkien pohjalta siis vuokra- ja korkotulot pääomatulo-osingon ohella

näyttivät muodostuvan kaikkein edullisimmiksi varojen nostamismuodoiksi

verovelvolliselle. Kuitenkin Keskuskauppakamarin vuonna 1998 teettämän selvityksen

mukaan ansiotuloja ei ole muutettu vuoden 1993 verouudistuksen jälkeen

pääomatuloiksi läheskään niin paljon kuin olisi ollut mahdollista116. Varsinkin vuokra-

ja korkotulojen nostaminen yrityksistä on selvityksen mukaan erittäin vähäistä niiden

edullisuudesta huolimatta. Ylipäänsä yrittäjät ottavat päätöksenteossaaan selvityksen

mukaan hyvin vähän huomioon, miten yhtiöstä saisi nostettua varoja pääomatulona.

Tämä on mielestäni osoitus siitä, että yrittäjien veroasioihin perehtyneisyydessä olisi

parantamisen varaa. Näin yrittäjiltä ei jäisi verosuunnittelumahdollisuuksia

hyödyntämättä eikä voittovaroja virtaisi verottajalle enempää kuin on pakko. Toisaalta

varsinkaan pienyrityksissä omistajayrittäjällä ei ole mahdollisuuksia panostaa

verosuunnitteluun liikkeenjohdollisten taitojen ja operationaalisen johtamisen

kustannuksella.

Voitonjakomuotoja vertailtaessa on huomioitava, että edellisissä kappaleissa olleissa

vertailuesimerkeissä oli jouduttu tekemään yksinkertaistavia oletuksia monista

keskeisistä muuttujista, kuten omistajayrittäjän marginaaliveroasteesta, pääoma- ja

ansiotulo-osingon suhteesta sekä ostajan arvostuksesta jakamattomaan voittoon. Myös

hankintameno-olettaman käyttö vertailussa vaikutti esimerkkeihin luovutusvoittoa

suosivasti. Samoin olisi luonnollisesti tehnyt todellisen hankintamenon vähentäminen

luovutusvoitosta, mikä olisikin ainoa vaihtoehto alle 10 vuoden omistusten kohdalla.

Onkin siis huomattava, että vertailuesimerkkien tulokset eivät suinkaan kerro koko

totuutta, vaan ovat ennemminkin suuntaa-antavia. Jokaista tilannetta tulisikin aina

tarkastella omana kokonaisuutenaan.

114 Leppiniemi (2004), s.35.
115 Penttilä (1995), s.133.
116 Ansiotulojen muuttaminen pääomatuloiksi paljon väitettyä vähäisempää, Tilisanomat 2/1998, s.24
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4 OSAKEYHTIÖN SUBSTANSSIMYYNTI

4.1 Substanssikaupan pääpiirteet

Yrityskaupoissa ostaja tavoittelee yleensä kauppahinnan ja rahoituskustannusten

vähennyskelpoisuutta. Tämä toteutuu substanssikaupassa, jossa kaupan kohteena on

yrityksen käyttö-, vaihto- ja rahoitusomaisuus. Kauppahinta on ostajalle

vähennyskelpoinen, olipa ostaja yksityishenkilö, yhtymä tai yhteisö. Kauppahinta

jaetaan osoitetuille omaisuuserille: vaihto-omaisuudelle, koneille ja kalustoille,

arvopapereille sekä kiinteistöjen osalta rakennuksille ja maapohjalle. Tämä jako tulisi

tehdä kauppakirjassa. Kauppahinta vähennetään joko vuosikuluina tai poistoina

maapohjaa ja arvopapereita lukuun ottamatta, joista ei säännönmukaisia poistoja tehdä.

Jos maksettu kauppahinta ylittää liikeomaisuuden käyvän arvon ja velkojen erotuksen,

muodostaa ylimenevä osa liikearvon eli goodwillin hankintamenon. Se poistetaan EVL

24 §:n mukaan pitkävaikutteisena menona.117

Se, miten kauppahinta jaetaan kauppakirjassa eri omaisuuslajien välillä, ei ole

yhdentekevää. Koska myyjä saa tehdä toimitilarakennuksista EVL 43 §:n 2 momentin

mukaisen jälleenhankintavarauksen, voi myyjällä olla intressejä kohdistaa

mahdollisimman suuri osa kiinteistön kauppahinnasta rakennukseen. Tämä toki

edellyttää, että myyjä jatkaa elinkeinotoimintaansa.118 Toisaalta ostajan etujen mukaista

voi olla kauppahinnan painottaminen eriin, joista hänellä on mahdollisuus saada

kuluvarastoa (vrt. esimerkiksi maapohjan ja rakennuksen ero). Kauppahinnan väärä

jakaminen voidaan oikaista VML 28 §:n perusteella verotuksessa vastaamaan käypiä

arvoja. Oikaiseminen voi tapahtua säännönmukaisen verotuksen yhteydessä tai VML 57

§:n perusteisella jälkiverotuksella.119

Substanssikaupassa myyjänä on yritys itse, jolloin liikeomaisuudesta saatu

luovutushinta on EVL:n mukaan verotettavaa tuloa. Substanssikaupassa varaukset

purkautuvat ja käyttöomaisuudesta tehdyt poistot palautuvat. Vaihto-omaisuudesta saatu

117 Järvenoja (1999), s.216-217.
118 Siikarla (2001), s.303-304.
119 Mattila (2002).
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tulo on sen verovuoden tuloa, jolloin omaisuus fyysisesti luovutetaan.

Käyttöomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden ja kiinteistöjen osalta kauppahinta on

käytännössä tuloutettu luovutussopimuksen tekovuonna. 120  Jos yrityksellä on

verotuksessa käyttämättömiä tappioita, voi yrityksen substanssin myynti muodostua

hyvin kannattavaksi myyjän kannalta. Substanssikaupassa syntyvää liiketuloa voidaan

nimittäin vähentää myyjäyhtiön verotuksessa vahvistetuilla tappioilla.121

Substanssikaupassa myyjän vaikutusmahdollisuudet verotukseen ovat melko vähäiset.

Ne rajoittuvat kaupan ajoittamiseen 122 , jälleenhankintavaraus- ja tulontasaus-

mahdollisuuteen sekä kauppahinnan kohdentamiseen. Näistä kaupan ajoittamisen

hyödyntäminen ja tulontasausmahdollisuus eivät koske osakeyhtiötä ja

jälleenhankintavarauksen muodostaminen edellyttäisi elinkeinotoiminnan jatkamista.

Toisaalta osakeyhtiömuodossa YHL:n veroylijäämäsäännös 123  antaa mahdollisuuden

maksettujen verojen hyödyntämiseen omistajayrittäjien verotuksessa. 124

Käyttämättömiä veroylijäämiä ei kuitenkaan ole enää hyvitetty uuden

yhtiöverolainsäädännön astuttua voimaan vuoden 2005 alusta125.

Koska substanssikaupassa myyjänä on itse yritys, vaatii voittojen jakaminen yritykseltä

osakkaille vielä muita toimenpiteitä. Jos omistajat eivät jatka yritystoimintaa ainakaan

myyjäyrityksen nimissä, voidaan voittovarat jakaa omistajille joko osinkoina vuosi

kerrallaan tai sitten jako-osuuksina purkamalla yhtiö. Vaikka varat jaettaisiin

harjoittamalla järkevää osingonjakopolitiikkaa, tulee yhtiön purku eteen ennemmin tai

myöhemmin. Päätöksen yhtiön vapaaehtoisesta selvitystilasta ja purkamisesta tekee

yhtiökokous.126

120Ikkala, Pallonen, Haapaniemi & Raitasuo (1997), s.266-267.
121 Kukkonen (2004), s. 536.
122 Yksityisliikkeen myynti on sen viimeinen liiketapahtuma. Veroasteen ollessa tällöin progressiivinen,
voi progressiota lieventää se, että myynti toteutetaan verovuoden alussa ennen kuin toiminnasta on
kertynyt tuloa.
123 Jos tuloksen perusteella maksettu vertailuvero on suurempi kuin osingonjaon perusteella määräytyvä
tuloveron vähimmäismäärä, muodostuu veroylijäämää, joka otetaan huomioon seuraavien vuosien yhtiön
vertailuveron lisäyksenä. Aiheesta tarkemmin ks. esim. Järvenoja (1999), s.119.
124 Ikkala, Pallonen, Haapaniemi & Raitasuo (1997), s.266-268.
125 Yritys- ja pääomaverolainsäädännön muutoksista aiheutuvia kysymyksiä on käsitelty mm.
valtionvarainministeriön sivuilla. Ks. http://www.vm.fi/vm/liston/page.lsp?r=46874&l=fi&menu=3865,
6.5.2004.
126 Siikarla (2001), s.542, 567.

http://www.vm.fi/vm/liston/page.lsp?r=46874&l=fi&menu=3865,
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Osakeyhtiön jako-osuuden saaminen osakkeenomistajille yhtiön purkautuessa

rinnastetaan osakkeiden myyntiin ja on siis vastikkeellinen oikeustoimi. Näin ollen

osakkaita verotetaan luovutusvoittoverosäännösten mukaan. Hankintameno-olettaman

soveltamismahdollisuuden kannalta tärkeää on omistusajan määrittäminen.

Nyrkkisääntönä osakkeiden hankintahetken suhteen pidetään joko kaupantekohetkeä tai

– osakeyhtiön perustettaessa tyhjästä – perustavan yhtiökokouksen pitohetkeä 127 .

Purkuvoiton verovuotena pidetään selvitysmiesten lopputilityksen antamisajankohdan

tai ennakkojaon mukaan määräytyvän vuoden verovuotta. Jako-osuuden käypä arvo on

osakkaan veronalaista tuloa, josta hän saa vähentää joko todellisen hankintamenon tai

hankintameno-olettaman. Jako-osuuden käypänä arvona pidetään TVL 45 §:n mukaista

osakkeiden luovutushintaa.128

4.2 Yrityssubstanssin hankintamenon määrittäminen

Substanssikaupassa yrityssubstanssin luovutusvoitto määräytyy luovutus- ja

hankintahintojen erotuksena. Luovutetun yrityssubstanssin hankintameno on EVL:n

mukaan aina sen todellinen hankintameno eli verotuskirjanpidon mukainen

hankintameno. Näin ollen esimerkiksi hankintameno-olettamaa ei substanssikaupoissa

päästä hyödyntämään. Poistokelpoisen omaisuuden hankintamenona on sen vielä

poistamattoman hankintamenon osa eikä siis sen alkuperäinen hankintahinta. EVL 14

§:n mukaan vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuuden hankintameno on hyödykkeen

hankinnasta ja valmistuksesta johtuneiden muuttuvien menojen määrä. Jos hyödykkeen

hankintamenoon on aktivoitu KPL:n 4 luvun  5 §:n perusteella kiinteitä menoja tai

korkomenoja, hankintamenoon lasketaan mukaan myös lainkohdan mukainen osuus

kiinteistä menoista. Substanssikaupan verokohtelu on siis hyvin

kirjanpitosidonnainen.129

EVL 15 §:n mukaan vastikkeetta saadun rahoitus-, vaihto-, sijoitus- tai

käyttöomaisuuden hankintamenoksi katsotaan hyödykkeen todennäköinen luovutushinta

saannon hetkellä tai sitä alempi todennäköinen luovutushinta sinä hetkenä, kun hyödyke

otetaan elinkeinotoiminnan käyttöön. Todennäköisellä luovutushinnalla tarkoitetaan sitä

hintaa, jonka verovelvollinen olisi saanut samasta hyödykkeestä vapailla markkinoilla.

127 Osakeyhtiön omistusajan määritystä on käsitelty kappaleessa 2.1.
128 Järvenoja (2004), s.45.
129 Kukkonen (1994), s.272.
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Tuloverotuksessa vastikkeetta saadun hyödykkeen hankintamenon arvoksi katsotaan

yleensä sama arvo, jota on käytetty perintö- ja lahjaverotuksessa. Näin siksi, koska

EVL:n ja PerVL:n arvostuksen peruste on sama.130

Osakeyhtiö voi ostaa liikesubstanssinsa ulkopuolisilta tai se voi valmistaa tarvitsemiaan

hyödykkeitä itse. Ostetun hyödykkeen hankintameno muodostuu mahdollisilla

oikaisuerillä korjatulla ostohinnalla. Ostohintaan lisättäviä muuttuvia kustannuksia ovat

tullit, rahdit ja muut hyödykkeeseen välittömästi kohdistuvat menot. Itse valmistetun

hyödykkeen hankintameno koostuu pääasiassa raaka-aineiden hinnoista ja

valmistuspalkoista sotu- yms. maksuineen. Valmistuspalkkoihin luetaan myös

hyödykkeen huollosta huolehtivien työmiesten palkat, kun taas valmistustoimintaa

johtavien, suunnittelevien ja valvovien toimihenkilöiden palkkoja ei hankintamenoon

lueta.131

Jos itse valmistettu hyödyke on valmistettu erillistuotantona, voidaan yleensä

suuremmitta ongelmitta osoittaa, minkä hintaisia raaka-aineita ja miten paljon

valmistuspalkkoja on kuhunkin tuotteeseen käytetty. Jos hyödykkeitä on valmistettu

yhtenäistuotantona, kuten selluloosa- tai paperitehtaassa, voi hankintamenon

määrittäminen olla huomattavasti hankalampaa. Tällöin tuotteen hankintamenoksi

katsotaan ne menot, jotka voidaan kohdistaa tietylle tuoteryhmälle jaettuna ryhmän

verovuoden aikana valmistettujen tuotteiden lukumäärällä. Tällaisiksi menoiksi

katsotaan jo edellä mainittujen lisäksi mm. valmistukseen käytettyjen koneiden

energiasta ja katalysaattoriaineista aiheutuneet menot. Muuttuvat menot vaihtelevat

kuitenkin tuntuvasti toimialoittain, minkä vuoksi hankintameno joudutaan aina

määrittämään eri yrityksissä tapauskohtaisesti.132

Osakkeen hankintameno koostuu niin EVL:ssa kuin TVL:ssakin yleensä osakkeen

merkintähinnasta tai ostohinnasta mahdollisine välityspalkkioineen ja

varainsiirtoveroineen 133 . Uusmerkinnässä saatua korkohyvitystä käsitellään

vakiintuneesti merkintähinnan oikaisueränä ja osakkeen hankintamenoon luetaan

pelkästään siitä tosiasiallisesti maksettu hinta. Kun osake luovutetaan substanssikaupan

130 Andersson & Ikkala (2000), s.238-240.
131 Kukkonen (1994), s.273-274; ks. myös Andersson & Ikkala (2000), s.223.
132 Andersson & Ikkala (2000), s. 225-227.
133 TVL:n mukaista osakkeen hankintahintaa on käsitelty kappaleessa 2.3.
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yhteydessä, hankintamenoksi muodostuu useimmiten koko alkuperäinen hankintameno,

koska osakkeista ja muusta kulumattomasta käyttöomaisuudesta ei ole voitu tehdä

säännönmukaisia poistoja.134

4.3 Substanssikauppa vs. osakemyynti

Osake- ja substanssikaupan keskeisin ero harvainosakeyhtiön omistajayrittäjän

näkökulmasta on se, että osakekauppa on suoraan osakkaan veronalaista pääomatuloa,

kun taas substanssikauppa on yhtiön veronalaista tuloa, joka joutuu yleensä

kahdenkertaisen verotuksen kohteeksi ennen päätymistä omistajan käyttöön 135 .

Substanssikaupan kahdenkertainen verotus koostuu yhtiöverosta ja voitonjakoverosta.

Yhtiöveron jälkeinen yrityssubstanssin myyntivoitto voidaan jakaa omistajayrittäjälle

osinkona, osakkeiden luovutusvoittona tai yhtiön purkamisen yhteydessä saatavana

jako-osana. Harjoittamalla järkevää osingonjakopolitiikkaa, koostuu substanssimyynnin

verotus kokonaan (yhdenkertaisesta) yhtiöverosta136. Kahdenkertainen verotus toteutuu

aina, kun substanssista saatu nettotulo realisoidaan osakkeiden myyntivoittona

(substanssi- ja osakemyynnin yhdistäminen). Myös yhtiön purkamisesta saatavan jako-

osasta maksettava luovutusvoittovero merkitsee kahdenkertaista verotusta ja

substanssimyynnin kokonaisverorasituksen kasvamista.137

Osakekaupan edullisuus substanssikauppaan ei ole kuitenkaan aivan yhtä yksioikoinen,

koska ostaja saattaa arvostaa kauppahinnan ja rahoituskustannusten

vähennyskelpoisuutta hyvinkin korkealle. Osake- ja substanssikaupan edullisuutta ja

mm. ostajan arvostuksen suurta merkitystä voidaan vertailla yksinkertaisella

esimerkillä 138 : Oletetaan vuonna 2005 myytäväksi yritykseksi A Oy, jonka koko

osakekannan omistaa luonnollinen henkilö X. A Oy:n osakkeiden hankintameno on 50

000 euroa ja hankinta-ajankohdaksi oletetaan joko 1994 tai 1996. A Oy:n substanssin

muodostuminen on esitetty Taulukossa 6.

134 Kukkonen (1994), s.277.
135 Järvenoja (1999), s.220.
136 Osinkojen verottomuudesta ja vuoden 2005 jälkeisestä tilanteesta enemmän kappaleessa 3.3.
137 Kukkonen (1994), s.502-503.
138 Esimerkin perustana on Kukkosen (1994) s.504-505 esitys.
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Taulukko 6. A Oy:n substanssi

Myyntiarvo Kirjanpitoarvo

Irtain käyttöomaisuus 200 000 euroa 100 000 euroa

Käyttöomaisuuskiinteistö 100 000 euroa   50 000 euroa

Vaihto-omaisuus   20 000 euroa   20 000 euroa

Muu omaisuus   20 000 euroa   10 000 euroa

Substanssi yhteensä 340 000 euroa 180 000 euroa

A Oy:n liikearvo on 20 000 euroa, josta saadaan korvaus sekä substanssi- että

osakekaupassa. Substanssikaupassa A Oy:n kauppahinta on 360 000 euroa (340 000 +

20 000). Osakekaupassa ostaja (kilpaileva henkilöyhtiö B Oy) on valmis maksamaan

vain 260 000 euroa, koska hän ei saa irtaimen käyttöomaisuuden käyvän arvon mukaista

poistopohjaa (200 000 – 100 000 = 100 000, joka on kauppahintojen erotus). Osake- ja

substanssikauppojen verorasitukset ja nettotulot on esitetty Taulukossa 7, kun

oletuksena on, että substanssikaupassa saatu nettotulo saadaan siirrettyä omistajalle

verovapaina osinkoina ilman lisäveroseuraamuksia.
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Taulukko 7. A Oy:n osakemyynti vs. substanssimyynti

Osakemyynti Substanssimyynti

Myyntihinta 260 000 euroa 360 000 euroa

Hankintahinta/Hankintameno-

olettama

hankintavuosi 1994 104 000 euroa 180 000 euroa

hankintavuosi 1996            0 euroa 180 000 euroa

Veronalainen voitto

hankintavuosi 1994 156 000 euroa 180 000 euroa

hankintavuosi 1996 260 000 euroa 180 000 euroa

Vero (28 / 26  %)139

hankintavuosi 1994   43 680 euroa 46 800 euroa

hankintavuosi 1996   72 800 euroa 46 800 euroa

Nettotulo

hankintavuosi 1994 216 320 euroa 313 200 euroa

hankintavuosi 1996 187 200 euroa 313 200 euroa

Osakkeiden hankintavuoden ollessa 1996, ei hankintameno-olettamaa päästä

käyttämään. Luovutusvoitosta voidaan kuitenkin vähentää osakkeiden todellinen

hankintahinta, joka edullistaa hankintahinnan suuruudesta riippuen esimerkin vuonna

1996 hankittujen osakkeiden tapausta. Kun osakkeiden hankkimisesta on kulunut yli 10

vuotta ja siten saadaan käyttää 40 prosentin hankintameno-olettamaa, on osakekaupasta

suoritettava vero pienempi kuin substanssikaupan vero. Substanssikauppa on

esimerkissä tehdyillä lähtöoletuksilla kuitenkin hankintahetkestä riippumatta omistajan

nettotulon suhteen edullisempi vaihtoehto. Esimerkistä havaitaan, että osake- ja

substanssikaupan keskinäinen edullisuus riippuu ainakin

1) yhtiön substanssin sisällöstä ja kirjanpitoarvoista,

2) ostajan arvostuksista sekä

3) osakkeiden hankintamenon suuruudesta / hankintameno-olettaman

käyttömahdollisuudesta.

139 Vuoden 2005 pääomatulon veroprosentti on 28 ja yhtiöveron 26. Ks. luku 1.3.
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Huomioitava on myös, että tilanne olisi muuttunut toisenlaiseksi, jos

substanssimyynnistä saatua veronjälkeistä nettovoittoa ei olisi pystytty siirtämään

omistajayrittäjälle verovapaina osinkona, vaan substanssimyynti olisi joutunut

kahdenkertaisen verotuksen kohteeksi 140 . Toisaalta substanssimyynti on ylipäätään

mahdollinen vain, jos yhtiö omistaa jotakin konkreettista omaisuutta. Jos myytävän

yhtiön arvo koostuu ainoastaan yrittäjän henkilökohtaisesta työpanoksesta ja yritykseen

kerätyistä jakamattomista voittovaroista, on osakemyynti käytännössä ainoa vaihtoehto.

Osakemyynti on useimmissa sellaisissa tapauksissa edullisempi, joissa

substanssimyyntiin kohdistuu kaksinkertainen verotus. Osakemyynnin ja

substanssimyynnin välinen verotuksellinen edullisuusasema tarkentuu kuitenkin aina

vasta konkreettisissa yksittäistapauksissa.141

140 Jos nettovoitto jaettaisiin omistajayrittäjälle esimerkiksi myymällä yhtiön osakkeet (substanssi- ja
osakekaupan yhdistäminen) vuonna 2005, olisi tällöin omistajan (lisä)veroksi muodostunut normaali 28
prosentin luovutusvoittovero, joka esimerkissä olisi ollut 87 584 euroa  (312 800 * 0,28). Tällöin
omistajan nettovoitto olisi ollut 225 216 euroa, joka olisi ollut enää 8 896 euroa vuonna 1994 hankittujen
osakkeiden myyntivoittoa suurempi.
141 Kukkonen (1994), s.505-508.



45

5 KOHDEYRITYS

5.1 Yrityksen esittely

Taustaa

Seuraavassa tarkastellaan, millaisia keinoja käyttämällä kohdeyrityksen myynnistä

aiheutuvat veroseuraamukset olisivat omistajayrittäjille mahdollisimman kevyet.

Luvuissa 2, 3 ja 4 esitettiin yritysmyynnin verosuunnittelun kannalta oleellisisia asioita

yleisellä tasolla. Tämä muodosti eräänlaisen viitekehyksen, jonka pohjalta seuraavissa

luvuissa tarkastelemme kohdeyritystä.

Edellä mainittua tarkastelua tehtiin jo vuosina 2003 ja 2004, jolloin vertailujen pohjalta

tehtyjä johtopäätöksiä annettiin omistajayrittäjien käyttöön päätöksenteon apuvälineiksi.

Varsinaisen tutkimusraportin valmistuminen vasta 2005 ei siis sinänsä aiheuttanut

tutkimuksen käyttökelvottomuutta. Yleistettävyyden kannalta tutkimus kuitenkin

joiltakin osin on vanhentunut, sillä vuoden 2004 lainsäädännön mukaan ei varojenjako

enää onnistu.

Kohdeyritys on Uudellamaalla toimiva kodintekstiilien maahantuontia ja

tukkutoimintaa harjoittava osakeyhtiö. Yhtiön toimitusjohtaja ja ostopäällikkö

omistavat molemmat yhtiön sadasta osakkeesta 50 ja ovat näin yhtiön ainoita osakkaita.

He aloittivat nykyisen liiketoiminnan vuonna 1990 ostetun kohdeyrityksen puitteissa.

Kohdeyritys oli ostovaiheessa ns. pöytälaatikkoyhtiö, eikä harjoittanut tuolloin

liiketoimintaa. Sekä toimitusjohtaja että ostopäällikkö ovat harjoittaneet yritystoimintaa

jo 1970-luvulta lähtien.

Varsinaisen liiketoiminnan kohdeyritys aloitti vuonna 1991 yrittäjien vapauduttua

edellisen omistamansa yrityksen palvelusta. Omistajayrittäjien alkuperäinen tarkoitus

oli harjoittaa yksinomaan agentuuritoimintaa suomalaisten keskusliikkeiden lukuun

ilman muuta henkilökuntaa. Kilpailukieltopykälän rauettua omistajayrittäjät laajensivat

liiketoiminnan myös maahantuontiin ja tukkutoimintaan.
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Kohdeyrityksen asiakkaat koostuvat lähinnä keskusliikkeistä, halpahalliketjuista sekä

yksittäisistä erikoisliikkeistä. Asiakassuhteet ovat pääosin pitkäaikaisia ja asiakkaat ovat

myös hyviä maksajia. Yhtiö ostaa ulkomailla sijaitsevilta toimittajilta tuotteet, jotka se

sitten myy eteenpäin. Toimitusjohtaja sekä ostopäällikkö ovat mukana ideoimassa sekä

työstämässä tuotteita ja myynti- sekä kuljetuspakkauksia yhdessä toimittajien kanssa.

Näin yhtiö toimii tavallaan asiakkaidensa apulaisina. Tämä myös kuvastaa

omistajayrittäjien suurta henkilökohtaista panosta yhtiölle.

Kaikki kohdeyrityksen asiakkaina olevat keskusliikkeet harjoittavat myös omaa

maahantuontia. Kohdeyritys tekee varsinaisen maahantuonnin lisäksi myös

agentuuritoimintaa asiakkaina olevien keskusliikkeiden lukuun. Agentuuritoiminnan

myötä kasvava kokonaisliikevaihto on omiaan vahvistamaan entisestään kohdeyrityksen

ja ulkomaisten päämiesten suhteita.

Yrityksen henkilöstö koostuu toimitusjohtajan ja ostopäällikön lisäksi

konttoriassistentista sekä varastopäälliköstä. Lisäksi lähinnä varastossa avustaa osa-

aikaisesti ja -päiväisesti kaksi henkilöä. Yhtiön varsinaisia työntekijöitä on näin ollen

keskimäärin kuusi. Tämän lisäksi yhtiöllä on kolme myyntiedustajaa.

Yhtiön vuoden 2003 liikevaihto oli 1 398 000 euroa ja vuoden 2002 liikevaihto 1 023

000 euroa. Tilikauden voitto vuonna 2003 oli 80 000 euroa (30 000 euroa).  Kuten

Liitteessä 2 esitettävistä vuoden 2003 tilinpäätöksestä poimituista ja lasketuista

tunnusluvuista käy ilmi, on yrityksen taloudellinen tilanne erinomainen.

Yrityksen myynti

Yrittäjien mielessä on kypsynyt muutaman vuoden aikana ajatus kohdeyrityksen

myymisestä. Yrittäjät ovat molemmat yli 50-vuotiaita ja he ovat mielestään tulossa

tiensä päähän kohdeyrityksen kanssa. Ostajakartoitus on suoritettu ja yritysmyynti voisi

tapahtua vuonna 2005, kunhan kauppahinta on omistajia tyydyttävä.

Omistajayrittäjät myivät edellisen yrityksensä vuonna 1989. Kyseinen osakeyhtiö oli

heidän ensimmäinen oma yhtiönsä ja se oli toiminut 1970-luvulta asti. Omistajayrittäjät

uskovat tuon yrityskaupan ansiosta omaavansa realistisen käsityksen kohdeyrityksen
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onnistuneeseen myyntiin vaikuttavista tekijöistä. He siis uskovat tunnistavansa

yrityskauppaan liittyvät riskit ja toisaalta omaavansa käsityksen yhtiön arvosta eli

toivottavasta kauppahinnasta.

Yrityksen hyväksyttäväksi myyntihinnaksi omistajayrittäjät ovat päätyneet 1 000 000

euroon. Tämän summan lähtökohtana on vuoden 1989 yrityskauppa. Silloisen kaupan

hinta perustui omistajayrittäjien omiin laskelmiin, jotka heijastivat yrityksen

potentiaalisia kasvunäkymiä. Saadakseen ulkopuolisen arvion yrityksen arvosta teettivät

omistajayrittäjät VTT:llä  yritysanalyysin, joka perustui tuottoarvolaskelmaan.  Näiden

laskelmien perusteella omistajayrittäjät päätyivät esittämään yrityksen myyntihinnaksi 1

000 000 euroa. Koska lopulta omistajat määräävät mihin hintaan he yrityksen myyvät,

voidaan tätä näkemystä yrityksen arvosta pitää perusteltuna lähtökohtana.

Yrittäjät ovat laatineet perusteellisen selvityksen mahdollisista ostajakandidaateista. He

ovat tarkastelleet yrityksen eri sidosryhmiä ja pohtineet, josko kyseisen sidosryhmän

sisältä löytyisi potentiaalinen ostaja. Vaihtoehtoja yritystoiminnan jatkajaksi

kartoitettiin täten yrittäjien perhepiiristä aina tavarantoimittajiin. Tehdyn ostaja-

analyysin perusteella ostaja tulisi todennäköisesti olemaan joko kohdeyrityksen

kilpailija tai sitten täysin ulkopuolinen.

5.2 Kohdeyrityksen myynnin luovutusvoiton laskemiseen vaikuttavia
tekijöitä

Seuraavassa tarkastellaan yhtäältä, kuinka relevantteja luvussa 2 esitetyt asiat ovat

kohdeyrityksen kohdalla. Eli millainen vaikutus omistusajalla, luovutusvoiton

verovuodella sekä osakkeen hankintamenolla on kohdeyrityksen myynnin

luovutusvoiton laskentaan. Myös omien osakkeiden lunastusta tarkastellaan

yritysmyynnin välineenä luovutusvoiton verovuoden määritykseen liittyvän

problematiikan kannalta. Toisaalta kappaleen tarkoitus on syventää edelleen käsitystä

kohdeyrityksestä ja tuoda esiin keskeisiä tietoja, joita tarvitaan vertailuesimerkeissä.

Omistusajan ja luovutusvoiton verovuoden määritys sekä omien osakkeiden lunastus
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Omistajayrittäjät ostivat yhtiön sata osaketta 23.5.1990 silloisen 15 000 markan (2 523

euron) minimiosakepääoman hinnalla. Osakepääoma korotettiin uuden osakeyhtiölain

määräämäksi 50 000 markaksi (8 409 euroksi) vuonna 1997. Korotus suoritettiin

rahastoannilla siirtämällä varoja vapaasta omasta pääomasta tuo tarvittava määrä.

Muuten osakepääoma on pysynyt muuttumattomana. Kuten kappaleessa 2.1 todettiin, ei

tällaisella osakepääoman korotuksella ole vaikutusta osakkeiden omistusaikaan.

Omistusajan katsotaan alkaneen siis alkuperäisestä saannosta.

Omistusajalla sinänsä on vaikutusta lähinnä hankintameno-olettamaan, jolloin

ratkaisevaa on 10 vuoden omistusajan ylittyminen. Koska yhtiön myynti tulee

ajoittumaan aikaisintaan vuodelle 2005 ja osakkeiden hankinta on tapahtunut vuonna

1990, on 10 vuoden omistusaika ylittynyt selvästi. Kuten kappaleessa 2.2 todettiin, voi

luovutusvoiton verovuoden määräytymisellä olla omistusajan määräytymisen lisäksi

verovelvolliselle merkitystä luovutustappioiden käytön suhteen. Jos omistajayrittäjillä

on siis vähentämättömiä luovutustappioita vielä vuodelta 2002, on syytä varmistaa, että

luovutusvoitto katsotaan viimeistään vuoden 2005 tuloksi. Saattaa myös olla

verosuunnittelun kannalta järkevää myydä tappiollisia ja tuottamattomia sijoituksia, jos

näköpiirissä ei ole luovutusvoittoja, joista tappiot voisi vähentää.

Luovutusvoitto katsotaan sen verovuoden tuloksi, jona voittoa tuottanut kauppa on

syntynyt. Omistajayrittäjien mukaan kauppa tulisi muodostumaan joko puhtaasta

osakekaupasta tai osakekaupan ja omien osakkeiden lunastuksen yhdistelmästä. Puhtaan

osakekaupan on tarkoitus toteututua kokonaisuudessaan vuonna 2005. Jos taas

yrityskaupan osapuolet päätyvät osakekaupan ja omien osakkeiden lunastamisen

yhdistelmään, tultaisiin se toteuttamaan kahdessa vaiheessa. Ensin uusi osakas ostaisi

yhtiön sadasta osakkeesta kolmasosan tasaisesti molemmilta omistajayrittäjiltä

(esimerkiksi 17 ja 17 osaketta) vuonna 2005. Tämä luovutusvoitto realisoituisi

verotuksessa vuoden 2005 tuloksi, josta omistajayrittäjät voisivat tahoillaan vähentää

vuonna 2002 tai sen jälkeen kärsimänsä luovutustappiot 142 . Loput osakkeet yhtiö

lunastaisi itselleen vuonna 2006 sen vapailla omilla pääomilla. Lunastus katsottaisiin

omistajayrittäjien verotuksessa osakkeiden vastikkeelliseksi luovutukseksi, josta he

joutuisivat maksamaan jälleen luovutusvoittoveroa. Jos omistajayrittäjillä olisi jäljellä

142 Kuten kappaleessa 2.2 todettiin, luovutustappio on mahdollista vähentää omaisuuden luovutuksesta
saadusta voitosta verovuonna ja kolmena seuraavana vuonna. Andersson & Ikkala (2000), s.96.
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vuoden 2003 tai sen jälkeisiä luovutustappioita, voisivat he vähentää ne

luovutusvoitosta.

Omien osakkeiden hankkiminen on ollut sallittua tietyin rajoituksin vuoden 1997

osakeyhtiölakiuudistuksen jälkeen. Osakeyhtiö voi hankkia omia osakkeitaan vain

voitonjakokelpoisilla varoilla. Yksityisellä osakeyhtiöllä tulee olla ainakin yksi osake

ulkopuolisen omistuksessa ja julkisessa osakeyhtiössä osakkeiden hankinta ei saa ylittää

viittä prosenttia kaikkien osakkeiden nimellisarvosta tai äänimäärästä. Osingonjaon

vaihtoehtona omien osakkeiden lunastusta ei voi käyttää, sillä silloin on suuri vaara

joutua VML 29 §:n mukaisen peitellyn osingonjaon mukaan verotettavaksi. Osakkaan

luopumistilanteita tai sukupolvenvaihdoksia suunniteltaessa omien osakkeiden lunastus

voi kuitenkin olla käyttökelpoinen tapa helpottaa ostajan rahoitusta. Kohdeyrityksen

tapauksessa ostajan tarvitsisi hankkia rahoitus vain kolmasosalle kauppahinnasta yhtiön

rahoittaessa loppuhinnan lunastamalla toimitusjohtajan ja ostopäällikön jäljellä olevat

osakkeet. Tämä toki edellyttää, että yhtiöllä on lunastushetkellä riittävästi

voitonjakokelpoisia varoja.143

Omistajayrittäjien riski joutua peitellyn osingonjaon piiriin on pieni, sillä he luopuisivat

koko omistuksestaan kerralla. Lieventäväksi asianhaaraksi katsotaan myös, ettei omia

osakkeita lunastettaisi tasaisesti kaikilta osakkailta. Usein ongelmaksi muodostuu

osakkeen käyvän hinnan määrittäminen etenkin perheyrityksissä. Kohdeyrityksen

tapauksessa käypä hinta olisi määritelty juuri edellisenä vuonna, kun uusi osakas olisi

ostanut kolmasosan osakekannasta. Ennakkoratkaisu- tai ennakkotietohakemuksella saa

verottajaa sitovan tapauskohtaisen päätöksen peitellyn osingonjaon soveltuvuudesta.144

Luovutusvoiton verovuoden määräytymiseen voi vaikuttaa myös kauppahinnan

riippuvuus yrityksen tulevien vuosien menestyksestä. Oikeuskäytännössä on

luovutusvoitto laskettu luovutusvuoden verotuksessa tällöin tiedossa olevien varmojen

tietojen perusteella. Kohdeyrityksessä uskotaan, että kauppasopimuksessa ei olisi

mitään tulevaisuudesta riippuvia tekijöitä. Näin  luovutusvoitto olisi joko kokonaan

vuoden 2005 tuloa (osakekauppa) tai vuosien 2005 ja 2006 tuloa (osakekaupan ja omien

osakkeiden lunastuksen yhdistäminen).

143 Romppainen, Raunio, Kotiranta & Ukkola (1999), s. 86; Koski & af Schultén (1998), s. 416-417.
144 Romppainen, Raunio, Kotiranta & Ukkola (1999), s. 125-126.
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Osakkeen hankintamenon laskenta

Yhtiön osakkeiden hankintahinta vuonna 1990 oli 150 markkaa (25 euroa) per osake.

Vuonna 1997 osakepääoma korotettiin rahastoannilla lainsäädännön muutoksen

johdosta 50 000 markkaan (8 409 euroon). Tällä osakkeen nimellisarvon nousulla ei ole

vaikutusta osakkeen hankintahintaan. Osakkeen hankintahintana luovutusvoitosta olisi

näin vähennettävissä 50 * 25 = 1 250 euroa kummankin omistajayrittäjän verotuksessa.

Jos osakkeiden myyntihinta olisi edellä mainittu 1 000 000 euroa, olisi omistajayrittäjän

veronalainen luovutusvoitto 1 000 000 / 2 – 1 250 = 498 750 euroa. Kuten edellä on

todettu, voidaan tässä tapauksessa käyttää vaihtoehtoisesti hankintameno-olettamaa,

sillä osakkeet ovat olleet omistajayrittäjien omistuksessa yli 10 vuotta. Hankintameno-

olettamaa käyttämällä osakkaiden veronalaiseksi luovutusvoitoksi tulisi 1 000 000 / 2 *

0,6 = 300 000 euroa. Hankintameno-olettamaa käyttäen luovutusvoitosta maksettava

veron perusta muodostuu 498 750 – 300 000 = 198 750 euroa pienemmäksi kuin

alkuperäistä hankintamenoa käyttämällä. Täten omistajayrittäjien kannattaa

luovutusvoittoverotuksissaan käyttää nimenomaan hankintameno-olettamaa.

Kohdeyrityksellä ei ole käyttämättömiä tappioita tai veroylijäämiä, jotka

omistajanvaihdoksessa menetettäisiin. Omistajayrittäjät eivät ole saaneet myöskään

osakkeita vastikkeettomilla saannoilla. Kohdeyrityksen kaupan purkamiseen kohdistuva

spekulointi jätetään myös väliin. Näihin asioihin liittyvää problematiikkaa käsiteltiin

kappaleissa 2.3 ja 2.4, mutta kohdeyrityksen kohdalla ne eivät siis ole relevantteja.
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6 ERI VOITONJAKOMUOTOJEN JA
SUBSTANSSIMYYNNIN VERTAILU OSAKEMYYNNISTÄ
SAATAVAAN LUOVUTUSVOITTOON
KOHDEYRITYKSESSÄ

6.1 Eri voitonjakomuotojen ja luovutusvoiton vertailun lähtökohdat

Luvussa 3 tarkasteltiin eri voitonjakomuotojen ja luovutusvoiton välisiä

epäneutraalisuuskohtia vertailuesimerkkien avulla.  Esimerkit perustuivat äärimmilleen

yksinkertaistettuihin oletuksiin fiktiivisen yrityksen tilasta. Niiden pohjalta tehtiin

kuitenkin johtopäätöksiä eri voitonjakomuotojen ja luovutusvoittorealisoinnin välillä.

Vuokra- ja korkotulot pääomatulo-osingon ohella näyttivät muodostuvan kaikkein

edullisimmiksi varojen nostamismuodoiksi verovelvolliselle.

Tässä ja seuraavassa luvussa tarkastellaan, miten eri voitonjakomuotoja vuonna 2004

hyväksikäyttäen kohdeyrityksen vuonna 2005 tapahtuvan yritysmyynnin verorasitus

olisi mahdollisimman kevyt. Eli ovatko luvuissa 3 ja 4 esitetyt johtopäätökset

yhdenmukaisia kohdeyrityksen tapauksessa. Luonnollisesti vuoden 2004

voitonjakopäätöksiin ei enää nyt voida vaikuttaa. Seuraavissa kappaleissa esitetyt

vertailut onkin tehty jo vuosina 2003 ja 2004, ja ne toimivat pohjana tuolloin

omistajayrittäjille annetuille raporteille. Raporttien ja siten myös vertailujen

tarkoituksena oli toimia omistajayrittäjien päätöksenteon tukena.

Luvussa 3 esitetyt vertailuesimerkit eivät olleet suoraan siirrettävissä kohdeyrityksen

tarkasteluun. Tiettyjä vertailun lähtökohtia oli muutettava käytäntöön sopivammiksi.

Tämän lisäksi tehtiin myös rajauksia ja yksinkertaistavia oletuksia niin kohdeyrityksen

kuin omistajayrittäjienkin taustamuuttujista, jotta vertailuesimerkit saatiin

toteuttamiskelpoisiksi. Tästä huolimatta kohdeyrityksen ja luvun 3 kohdalla laskettavien

vertailujen pohjalta on mahdollista tarkastella, ovatko luvun 3 johtopäätökset eri

voitonjakomuotojen ja luovutusvoittorealisoinnin verotuksellisista epäneutraalisuuksista

yhteneviä kohdeyrityksen kohdalla.



52

Luvun 3 vertailuesimerkkien jaettava rahamäärä oli yhtiön jakamaton bruttovoitto.

Bruttovoitto oletettiin haluttavan jakaa kokonaisuudessaan omistajayrittäjälle. Tehtäessä

käytännön vertailua voitonjaon eri muotojen ja luovutusvoittorealisoinnin välillä

kohdeyrityksen tapauksessa, tämä perusajatus tuottaa kuitenkin ongelmia. Ensinnäkin

vuoden 2004 bruttovoiton suuruutta ei voitu vertailuja tehtäessä tietää varmasti.

Toiseksi omistajayrittäjillä saattaa aina olla intressejä jakaa itselleen varoja yli

tilikauden voiton. Suurin syy bruttovoiton käytön hylkäämiseen oli kuitenkin se, että

tutkimuksessa oli tarkoitus tarkastella, kuinka kohdeyrityksestä kannattaa siirtää varoja

– eri voitonjakomuotoja hyväksikäyttäen – omistajayrittäjille ennen yrityksen myyntiä.

Eli kannattaisiko omistajayrittäjien jakaa työtulonsa ulos yrityksestä juoksevasti vai

vasta kerralla yrityksen luovutuksen yhteydessä.

Välttämätöntä vertailulle kuitenkin oli, että niin palkkana, osinkona, vuokrana tai

korkona kuin myös luovutusvoittona jaettavissa oleva summa oli sama. Minkään

yksittäisen summan ottaminen vertailun lähtökohdaksi ei ollut aukottomasti perusteltua.

Tutkimuksessa jakamattoman bruttovoiton sijaan vertailusummana käytettiin yhtiön

vapaata omaa pääomaa. Näin omistajayrittäjän varojenjako ei rajoittunut jakamattomaan

bruttovoittoon ja jaettavat varat olivat tiedossa eurolleen. Vapaan oman pääoman

käyttämistä puoltaa myös se, että näin näkökulma pidettiin tavoitteen mukaisesti

varojen siirtämisessä omistajayrittäjille. Varojen jakoa on rajoitettu OYL:n mukaan

niin, että voitonjako ei saa ylittää viimeksi kuluneen tilikauden mukaisen taseen

osoittaman voiton ja muun vapaan pääoman yhteismäärää vähennettynä taseen

osoittamalla tappiolla sekä muilla jakokelvottomilla erillä145. Tällaisia OYL 12:2.1 §:n

nojalla jakokelvottomia eriä ei kohdeyrityksellä ollut eikä myöskään taseen vahvistamaa

tappiota.

Kohdeyrityksen osakkeiden myynnistä on tarkoitus siis saada 1 000 000 euroa. Näin

ollen vertailulaskelmissa ei tarvinnut ottaa kantaa siihen, miten ostaja arvostaa yhtiöön

jätettyä voittoa. Eri vertailusummien lisäksi erona luvun 3 esimerkkeihin on, että nyt

muodostettiin yhteys luovutusvoiton ja vapaan pääoman välille. 1 000 000 euron

myyntioletus perustuu vuoden 2003 tilinpäätökseen. Koska ostajan oletetaan olevan

valmis maksamaan kauppahinta vuoden 2003 taseen mukaisesta yrityksestä, vuonna

145 Kukkonen (2004), s.188.



53

2004 tapahtuvien vapaan oman pääoman muutosten katsottiin vaikuttavan suoraan

myyntihintaan. Nämä muutokset rajattiin koskemaan luvussa 3 esitettyjä voitonjaon

muotoja: palkkaa, osingonjakoa sekä vuokraa tai korkoa. Jotta näiden

voitonjakomuotojen ja luovutusvoiton välinen yhteys pysyisi yksinkertaisena, jouduttiin

tekemään yksinkertaistava – joskin epärealistinen – taustaoletus. Vuoden 2004 tuloksen

oletettiin olevan nolla euroa, jolloin sillä ei ole vaikutusta kauppahintaan.

Tämä taustaoletus sekä vapaan oman pääoman käyttäminen laskelmien

vertailusummana johtivat kuitenkin ilmeiseen ongelmaan. Vapaa oma pääoma koostui

kohdeyrityksen kohdalla Edellisten tilikausien voitto -erästä. Nämä varat sisälsivät siis

jakamattomia voittoja, joista on jo aikanaan maksettu yhtiövero146. Näin ollen tehtäessä

vertailuja esimerkiksi palkan ja luovutusvoiton verovaikutuksista, olisi tämä lähtökohta

antanut hyvin epäedullisen kuvan palkan verovaikutuksista147. Kuten edellä  todettiin,

oli hyvin epärealistista ajatella kohdeyrityksen tekevän nollatuloksen vuonna 2004.

Käytännössä palkkana sekä vuokrana tai korkona jaettavaa summaa ei olisi jaettu jo

verotetuista varoista, eikä näihin voitonjakomuotoihin kohdistuisi yhtiöveroa.

Luovutusvoiton kohdalla vertailua tehtäessä yhtiöveron vaikutus sen sijaan tuli ottaa

huomioon. Tämä vaikutus huomioitiin vähentämällä vapaan oman pääoman

luovutusvoitto-osuudesta 29 prosentin mukainen yhtiövero.

Näin vertailu saatiin vastaamaan paremmin todellisuutta: palkkana sekä vuokrana tai

korkona tapahtuva voitonjako tapahtui jo ennen vuoden 2004 bruttovoiton laskemista,

jolloin voitonjakoon ei yhtiövero vaikuttanut. Luovutusvoittoon yhtiöveron katsottiin

vaikuttavan. Vapaa oma pääoma on osa yritystä, josta ostaja on valmis maksamaan

kauppahinnan. Ja vapaasta omasta pääomasta on siis yhtiövero aikoinaan maksettu.

Vertailuesimerkeissä tämä yhtiöveron vaikutus otettiin huomioon vasta vertailua

tehtäessä, eli vapaata omaa pääomaa käsiteltiin kuten luvun 3 esimerkeissä

bruttovoittoa. Siksi luovutusvoiton yhteydessä vapaasta omasta pääomasta vähennettiin

29 prosentin yhtiövero. Vasta tämä summa oli omistajayrittäjän osakkeiden

146 Vuosina 1992-1999 28 prosenttia ja 2000-2003 29 prosenttia.
147 Koska nollatulostaustaoletuksen vuoksi palkka olisi vähentänyt jo (yhtiö)verotettua omaa pääomaa,
palkkaa olisi verotettu esimerkkilaskelmissa peräti kolmeen kertaan ennen päätymistä osakkaalle. Yritys
olisi joutunut maksamaan palkan lisäksi pakollisia sosiaalikuluja, jotka oltaisiin voitu katsoa toiseksi
veroksi. Palkanmaksun verotus olisi ollut osakkaan henkilövero huomioon ottaen täten kolminkertaista.
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myyntivoitto. Myyntivoitosta vähennetiin hankintahinta – tai hankintameno-olettama –

joka oli luovutusvoitosta maksettavan pääomatuloveron peruste.

Osingonjaon kohdalla oletus nollatuloksesta tuotti ongelmia. Vielä 2004 osingonjakoon

sovellettiin yvh-järjestelmää. Yhtiön tuloksesta maksama vero hyvitettiin

osakkeenomistajien verotuksessa. Kun kohdeyrityksellä ei ollut aikaisempina vuosina

muodostunut veroylijäämää, ja jos tilikauden tulos oli nolla, olisi kohdeyrityksen

täytynyt maksaa osingonjaon perusteella täydennysveoroa. Verotuksellisesti ei siis olisi

ollut järkevää osinkoa jakaa.148 Tähän palataan kappaleessa 6.3.

Kohdeyrityksen vuoden 2003 tilinpäätöksen mukainen vapaa oma pääoma lisättynä

yhtiön hallituksen esittämällä vuoden 2004 osingonjaolla muodosti laskelmien

vertailusumman 372 000 euroa. Koska kauppahintaan vaikuttavat tekijät sisältyivät

vapaaseen omaan pääomaan, sen ylittävän osuuden katsottiin pysyvän vakiona. Eli

luovutusvoitto olisi joka tapauksessa vähintään 1 000 000 – 372 000  = 628 000 euroa.

Kuten luvussa 3, niin myös tässä palkan, osingon sekä koron ja vuokran verokohtelua

verrattiin vuonna 2005 tapahtuvaan luovutusvoiton verotukseen. Luovutusvoiton

määrän ei oletettu riippuvan yrityksen ostajan arvostuksesta yhtiöön jätettyä voittoa

kohtaan. Esimerkeissä vertailukohteena oleva luovutusvoitto oli jakamattoman oman

pääoman suuruinen. Esimerkeissä huomioitiin myös hankintameno-olettaman käytön

vaikutus vertailuihin, sillä kuten kappaleessa 5.2 esitettiin, tuli hankintameno-olettaman

käyttö edullisemmaksi kuin todellisen hankintamenon laskeminen. Vertailut tehtiin

ikään kuin yhdelle henkilölle. Tämän katsottiin olevan riittävää, sillä toimitusjohtajan ja

ostopäällikön taustamuuttujat olivat hyvin samankaltaiset. Yrityksen myyntivoiton

kokonaisarvo henkilöä kohden oli 500 000 euroa ja vertailun pohjana käytettävä vapaa

oma pääoma oli 186 000 euroa per henkilö.

6.2 Palkka vs. luovutusvoitto

Osakkaalle maksettu palkka on yhtiölle vähennyskelpoinen meno ja osakkaalle

normaalia veronalaista ansiotuloa. Se on siis hyvin luonteva voitonjakotapa.

Palkanmaksu aiheuttaa kuitenkin yhtiölle (eli työnantajalle) pakollisia sosiaalikuluja,

148 Koponen (2003), s. 101-102.
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jolloin kokonaisverorasitus ei koostu pelkästä osakkaan ansiotuloverosta. Palkkatulo ei

yrityksen omistajan kannalta ole usein verotuksellisesti edullisin tapa varojen

siirtämiseen, kuten kappaleessa 3.2 todettiin.

Vapaan oman pääoman jakoa omistajayrittäjille havainnollistetaan seuraavaksi

kappaleen 3.2 esitystä mukaillen. Jaettavana varallisuutena pidettiin siis kohdeyrityksen

vapaata omaa pääomaa eli 372 000 euroa. Koska vapaan oman pääoman oletettiin

olevan yrityksen ”kokonaispelivara” varojenjakosuunnitelmassa, sai maksettu palkka

yhdessä sosiaalikulujen kanssa olla enintään 186 000 euroa per osakas. Seuraavaksi

oletettiin omistajien jakavan palkkana vapaasta omasta pääomasta 0, 25, 50, 75 tai 100

prosenttia. Loppuosa oletettiin jaettavaksi luovutusvoittona omistajayrittäjille vuonna

2005. Tämä jako on havainnollistettu Taulukossa 8.

Taulukko 8. Vapaan oman pääoman jako palkkaan ja luovutusvoittoon

Vuoden 2004 progressiivinen ansiotuloveroaste vaihtelee Liitteessä 1 esitetyn taulukon

mukaan. Osakkaiden kotikunnan tuloveroprosentti vuonna 2004 oli 18, kirkollisvero

1,15 prosenttia ja sairausvakuutusmaksu 1,5 prosenttia. Osakkailla ei ollut muita ansio-

tai pääomatuloja vuodelta 2004. Kun omistajayrittäjän ansiotuloveroprosentti laskettiin

verohallinnon laatimalla veroprosenttilaskurilla, saatiin ansiotuloista verottajan toimesta

automaattisesti tehtävät vähennykset myös huomioitua.149 Huomioimatta jäivät edelleen

149 Veroprosenttilaskurin antamat tiedot ovat suuntaa antavia, mutta johtuen melko suoraviivaisista
oletuksista palkan ja luovutusvoiton jakosuhteissa, ei kokonaisvertailun oleteta juuri kärsivän,
www.vero.fi 20.9.2004.

Jakosuhde

(prosenttia)

Palkka

sosiaalikuluineen /

osakas

Luovutusvoitto /

osakas

A. 0 / 100 0 186 000

B. 25 / 75 46 500 139 500

C. 50 / 50 93 000 93 000

D. 75 / 25 139 500 46 500

E. 100 / 0 186 000 0

http://www.vero.fi
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omistajayrittäjien itse tekemät vähennykset, kuten matkakulut kodin ja työpaikan

välillä.

Kuten kappaleessa 5.2 esitettiin, luovutusvoittoveron laskentaperusta oli 198 750 euroa

pienempi hankintameno-olettamaa käyttämällä. Näin luovutusvoitosta

laskentaesimerkissä vähennettiin 40 prosentin hankintameno-olettama eikä osakkeiden

todellista hankintahintaa. Pääomatulon veroaste luovutusvoittoa laskettaessa oli uuden

verolainsäädännön mukainen 28 prosenttia.

Palkanmaksuun liittyvien sosiaalikulujen vähimmäismäärä vuonna 2004 oli YEL-

osakkaalla 21,4 prosenttia ilmoittamastaan palkasta. Nämä kulut tulivat siis

maksettavaksi yritykselle omistajayrittäjälle tilitettävän palkan lisäksi. Kuten

kappaleessa 3.2 kerrottiin, YEL-vakuutusmaksu maksetaan yrittäjän ilmoittamasta

vuosityötulosta, joka määritellään vakuutussopimusta tehtäessä. Tämä vuosityötulo ei

usein ole käytännössä saman suuruinen kuin maksettu palkka. Vertailuissa kuitenkin

oletettiin ilmoitetun vuosityötulon määrän olevan aina saman suuruinen maksetun

palkan kanssa.

Koska vertailuesimerkissä vapaata omaa pääomaa pidettiin jaettavan vertailusumman

kattona, tuli palkkaosuuden sisältää myös nämä sosiaalikulut. Omistajayrittäjän

verotettavan ansiotulon ja sen mukaan laskettujen sotu-maksujen yhteismäärän tuli siis

olla palkkaosuuden suuruinen. Näin palkkana jaettavaa vapaan oman pääoman määrää

käsiteltiin vertailussa samoin kuin bruttovoittoa kappaleessa 3.2. Eri jakosuhteiden

verovaikutukset näkyvät palkan ja luovutusvoiton vertailua havainnollistavassa

Taulukossa 9.



57

Taulukko 9. Vapaan oman pääoman jakamisen vertailu palkkana tai luovutusvoittona

                A B

Palkka sotuineen / luovutus-

voitto-osuus
0 186 000 46 500 139 000

Sotu / yhtiövero (%) 21,4 29 21,4 29

Ansiotulo / luovutusvoitto 0 132 060 38 303150 98 690

Omistajan vero 0 22 186 11 682151 16 580152

Nettotulo 0 109 874 26 621 82 110

Yhteensä 109 874 108 701

Vaihtoehto A oli vertailuesimerkin vaihtoehdoista omistajayrittäjälle edullisin. Sen

mukaan omistajayrittäjän kannatti olla nostamatta lainkaan palkkaa ja realisoida vapaan

oman pääoman osuutensa vasta vuonna 2005 yrityksen myynnin yhteydessä

luovutusvoittona. Tähän vaikuttivat seuraavassa esitetyt asiat.

150 palkka * (1 + sotu-maksu) = 46 500 => palkka = 38 303.
151 Veroprosenttilaskurin avulla veroprosentiksi saadaan 30,5 prosenttia. 38 303 * 0,305 = 11 682.
152 Yhtiöverolla vähennettyyn luovutusvoittoon sovelletaan 40 prosentin hankintameno-olettamaa. 0,6 *
98 690 * 0,28 = 16 580.
153 Veroprosenttilaskurilla saadut omistajien veroprosentit ovat: C = 40, D = 44 ja E = 46 prosenttia.

                  C                   D               E

Palkka / luo-

vutusvoitto-

osuus

93 000 93 000 139 500 46 500 186 000 0

Sotu / yhtiö-

vero (%)
21,4 29 21,4 29 21,4 29

Ansiotulo /

luovutusvoitto
76 606 66 030 114 909 33 015 153 213 0

Omistajan ve-

ro153 30 643 11 093 50 560 5 547 70 478 0

Nettotulo 45 964 54 937 64 349 27 468 82 735 0

Yhteensä 100 901 91 817 82 735
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21,4 prosentin pakollinen sotu-maksu tarkoitti 17,6 prosentin leikkausta

omistajayrittäjän vapaan oman pääoman palkkaosuudesta154. Luovutusvoiton kohdalla

tuo leikkaus oli yhtiöveron suuruinen eli 29 prosenttia. Luovutusvoittorealisoinnin teki

kuitenkin edullisemmaksi yhtäältä alhainen 28 prosentin pääomatulovero sekä toisaalta

– ainakin pääomatuloveroprosenttiin nähden – melko ankara progressiivinen

ansiotuloverotus (30,5 – 46 prosenttia).

Mutta ennen kaikkea luovutusvoittorealisointia puolsi hankintameno-olettaman

käyttömahdollisuus. Hankintameno-olettamaa käyttämällä verotuksen piiriin lasketaan

siis vain 60 prosenttia luovutusvoitosta. Näin ollen hankintameno-olettama huomioiden

luovutusvoiton todellinen verorasitus on vain 60 prosenttia 28 prosentista eli 16,8

prosenttia, kuten kappaleessa 2.3 käykin esille. Ilman hankintameno-olettamaa

vaihtoehtojen A, B ja C keskinäinen edullisuus muuttui Taulukossa 10 kuvatulla tavalla.

Taulukko 10. Vapaan oman pääoman jakamisen vertailu palkkana tai luovutusvoittona

ilman hankintameno-olettamaa

154 Palkka * 1,214 = palkkaosuus, palkka / palkkaosuus = 1 / 1,214 => palkka on 17,6 prosenttia
palkkaosuutta pienempi.
155 Nyt ei siis hankintameno-olettamaa oteta huomioon, vaan luovutusvoittoveron perusteena on koko
yhtiöverolla vähennetty luovutusvoitto-osuus, eli 98 690 * 0,28 = 27 633.

             A                  B              C

Palkka / luo-

vutusvoitto-

osuus

0 186 000 46 500 139 000 93 000 93 000

Sotu / yhtiö-

vero (%)
21,4 29 21,4 29 21,4 29

Ansiotulo /

luovutusvoitto
0 132 060 38 303 98 690 76 606 66 030

Omistajan ve-

ro
0 36 977 11 682 27 633155 30 643 18 488

Nettotulo 0 95 083 26 621 71 057 45 964 47 542

Yhteensä 95 083 97 678 93 506
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Ilman hankintameno-olettaman käyttöä kannattavimmaksi vaihtoehdoksi

omistajayrittäjälle muodostui vaihtoehto B, jossa vapaa oma pääoma jaettiin palkan ja

luovutusvoiton välillä suhteessa 25 / 75. Näin ansiotulon ja luovutusvoiton yhteismäärä

oli 136 993 euroa, eli ansiotulon kohdalla tehtävän 39 prosenttia 156  luovutusvoittoa

pienemmän leikkauksen ansiosta vapaasta omasta pääomasta kertyi 136 993 – 132 060

= 4 933 euroa A vaihtoehtoa enemmän verotettavaa tuloa. Vaihtoehdossa C vapaata

omaa pääomaa jäi omistajayrittäjälle verotettavaksi tuloksi 142 636 – 136 993 = 5 643

euroa vaihtoehtoa B enemmän, mutta nyt ansiotulon progressiivisuus oli jo niin

voimakas, että vaihtoehto B osoittautuu kannattavammaksi.

Kappaleessa 3.2 esitetään, että ansiotuloa verotettiin vuonna 2004 kevyemmin kuin 29

prosentilla verotettavaa pääomatuloa, kun ansiotulon määrä jää alle 25 000 euron.

Tutkimuksessa vertailua suoritettiin yrityksen myyntivuoden 2005 tilanteeseen, jolloin

pääomatuloveroprosentti on 28. Omistajayrittäjien demografiset tekijät ja verottajan

automaattisesti suorittamat vähennykset huomioiden ansiotuloa verotettiin vuonna 2004

tätä kevyemmin, kun tulon määrä jäi alle 33 000 euron157. Omistajayrittäjän nostaman

33 000 euron lisäksi yrityksen täytyi maksaa pakollisia sotu-maksuja 21,4 prosenttia

palkasta. Vapaasta omasta pääomasta olisi omistajayrittäjälle jaettu näin palkkaosuutena

1,214 * 33 000 = 40 062 euroa ja loput eli 145 938 euroa luovutusvoitto-osuutena.

Tuosta osuudesta vähennettiin 29 prosentin yhtiövero 42 322 euroa, jolloin

luovutusvoitoksi ennen pääomaveroa tuli 103 616 euroa. Luovutusvoitosta vähennettiin

vuoden 2005 pääomatulovero 28 prosenttia, jolloin omistajayrittäjän nettotulo

luovutusvoitosta oli 74 604 euroa. Vielä ei siis hankintameno-olettaman vaikutusta

huomioitu. 33 000 euron ansiotuloa verotettiin 28 prosentilla, jolloin nettotulo

ansiotulosta on 23 760 euroa. Omistajayrittäjän nettotulo yhteensä oli 74 604 + 23 760 =

98 364 euroa, joka oli kaikkia edellä esitettyjä vaihtoehtoja kannattavampi. Tämä

tilanne merkitään vaihtoehdoksi F.

Hankintameno-olettama huomioiden luovutusvoiton verorasitus on vuodesta 2005

eteenpäin vain 16,8 prosenttia, kuten edellä on esitetty. Veroprosenttilaskurin avulla

haarukoimalla kävi ilmi, että 16 000 euron ansiotuloja verotettiin vuonna 2004 16,6

156 1 – (17,6 / 29) = 39,3 prosenttia.
157 Juuri verottajan toimesta tehtävien vähennysten vuoksi kappaleessa 3.2 esitetty pääomatuloja
kevyemmin verotetun ansiotulon määrä eroaa niin selkeästi veroprosenttilaskurin avulla saadusta (vaikka
vuoden 2005 pääomatuloprosentti on jopa pienempi kuin vuoden 2005).
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prosentilla eli kevyemmin kuin tuota luovutusvoiton todellista verorasitusta. Palkkatulo-

osuus olisi ollut näin 16 000 * 1,214 = 19 424 euroa ja luovutusvoitto-osuus 186 000 –

19 424 = 166 575 euroa. Ansiotuloa olisi kertynyt omistajayrittäjälle verojen jälkeen

13 344 euroa ja luovutusvoittoa 98 399 euroa158 eli yhteensä 111 759 euroa. Tämäkin

ylitti A-D vaihtoehtojen nettovoiton määrän. Merkitään tämä vaihtoehto G:ksi.

Vaihtoehtoja F ja G on havainnollistettu vielä Taulukossa 11.

Taulukko 11. Vapaan oman pääoman jakamisen vertailu palkkana tai luovutusvoittona,

vaihtoehdot F ja G

                      F                      G

Palkka sotui-

neen / luovutus-

voitto-osuus

40 062 145 938 19 424 166 575

Sotu / yhtiövero

(%)
21,4 29 21,4 29

Ansiotulo /

luovutusvoitto
33000 103 616 16 000 118 268

Omistajan vero 9 240 29 012 2 656 19 869

Nettotulo 23 760 74 604 13 344 98 399

Yhteensä 98 364 111 743

Niin kappaleen 3.2 esimerkin sekä kohdeyrityksen tarkastelun pohjalta tehdyt

johtopäätökset olivat samansuuntaiset: luovutusvoittorealisoinnin käyttäminen on sitä

edullisempaa, ts. omistajayrittäjän käteenjäävän nettotulon määrä on sitä suurempi, mitä

korkeampi omistajayrittäjän marginaaliveroaste on. Kohdeyrityksen kohdalla voitiin

myös yhtyä luvussa 3 esitettyyn johtopäätökseen: palkkaa kannattaa nostaa sen verran,

kuin näin verotettavaa ansiotuloa verotetaan kevyemmin kuin pääomatulona

verotettavaa luovutusvoittoa. Omistajayrittäjien kohdalla tuo summa oli 35 000 euroa,

kun hankintameno-olettamaa ei otettu huomioon ja 16 000, kun sen vaikutus

158 166 575 * (1- 0,29) = 118 268. Vero = 118 268 * 0,6 *  0,28 = 19 869. Nettotulo luovutusvoitosta =
118 268 – 19 869 = 98 399 euroa.
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huomioitiin 159 . Näiden summien ylittävältä osalta palkkatulo oli omistajayrittäjän

kannalta verotuksellisesti luovutusvoittorealisointia epäedullisempi tapa varojen

siirtämiseen ulos yrityksestä. Yrityksen myynnistä saatavasta luovutusvoitosta tekivät

verotuksellisesti houkuttelevamman vaihtoehdon muun muassa ansiotuloverotuksen

nopeasti kasvava progressiivisuus, hankintameno-olettaman käyttömahdollisuus ja

palkkakuluun liittyvät sosiaalimaksut.

On kuitenkin huomioitava, että YEL-vakuutusmaksuja koskeva taustaoletus epäedullisti

palkkatuloa suhteessa luovutusvoittoon mitä enemmän palkkaa omistajayrittäjä itselleen

nosti. Korkealla palkkatasolla YEL-vakuutusmaksut nousivat esimerkeissä huimaaviksi,

kun todellisuudessa nämä vakuutusmaksut olivat 21,4 prosenttia omistajayrittäjän

ilmoittamasta vuosityötulosta. Tämä summa olisi voinut olla hyvinkin erilainen kuin

nostettu palkka. Verotuksellisesti optimaaliseen ansiotulon määrään sosiaalikulujen

riippumattomuudella nostetusta palkasta ei esimerkeissä kuitenkaan ollut vaikutusta – F

ja G vaihtoehdot olivat edelleen kannattavimmat, sillä  näitä ansiotuloja verotettiin juuri

kevyemmin kuin luovutusvoitosta maksettavaa pääomatuloveroa. Luovutusvoitto-

osuuteen ja siten luovutusvoiton määrään olisi tällä ollut luonnollisesti vaikutusta.

Palkkatulo nähtiin olevan kuitenkin luonteva tapa siirtää varoja yrityksestä

omistajayrittäjälle. Sitä saadaan nostettua juoksevasti läpi tilikausien, kun taas yrityksen

myynnin tuottama kassavirta on kertaluonteinen. Käytännössä omistajayrittäjät

nostivatkin verotuksellisesti optimaalisen summan ylittävän määrän juoksevia

ansiotuloja. Varojen jakamisessa yrityksestä palkkana on myös muita etuja. Esimerkiksi

tietyt verotuksessa tehtävät vähennykset, kuten vapaaehtoiset eläkevakuutukset sekä

matkakulut kodin ja työpaikan välillä, koskevat vain ansiotuloja. Myös sosiaaliturvaan,

mahdolliseen sairastumiseen, työttömyyteen tai  eläkkeelle siirtymiseen liittyvät syyt

saattavat puoltaa yritystulon jakamista palkkana. Niinpä omistajayrittäjien palkanjaon

suunnitteluun vaikuttavat seikat eivät luonnollisestikaan rajoittuneet

verotusnäkökulmaan. Tämän tutkimuksen puitteissa voitiin kuitenkin todeta, että

verotuksellisesti yritystulon realisoiminen luovutusvoittona oli tietyn haarukoitavissa

olevan rajan jälkeen palkkatuloa edullisempaa.

159 Tämä ei vastaa täysin todellisuutta, sillä nyt huomioitiin vain verottajan veroprosenttilaskurissa
tekemät automaattiset vähennykset.
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6.3 Osinko vs. luovutusvoitto

Osinkojen verotus muuttui huomattavasti vuoden 2005 alusta hallituksen esityksen

mukaisesti. Yhteisöverokanta laski 26 ja pääomatuloverokanta 28 prosenttiin, minkä

lisäksi yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovuttiin ja osingot saatettiin osittain

kahdenkertaisen verotuksen piiriin. Tutkimuksessa kohdeyrityksen – kuten kappaleen

3.3 esimerkkitapauksenkin – osinko oli nostettavissa vuonna 2004, joten tutkimuksen

puitteissa osinkoverotus tapahtui vanhan mallin mukaisesti.

Kuten kappaleessa 6.1 jo todettiin, tehdyillä taustaoletuksilla (tilikauden nollatulos)

osingonjako ei verotuksellisesti olisi ollut järkevää. Tutkimuksessa kuitenkin

selvitettiin, mikä oli nettovarallisuuden perusteella laskettava pääomatulo-osingon

määrä  ja  kuinka  paljon  kohdeyrityksen  olisi  pitänyt  tehdä  voittoa,  jotta  tämä

pääomatulo-osinko olisi saatu jaettua omistajayrittäjille yvh-järjestelmän ansiosta ilman

lisäveroseuraamuksia. Pääomatulona nostettava osinkohan osoittautui luvun 3

vertailuissa kannattavaksi voitonjakomuodoksi.

Osinko jaettiin pääoma- ja ansiotuloksi nettovarallisuuden pohjalta laskettavan

osakkeen matemaattisen arvon perusteella. Osinko ja siihen liittyvä yhtiöveron hyvitys

katsottiin kohdeyrityksessä pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastasi

osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 13,5 prosentin tuottoa. Osakkeen

matemaattisen arvon perustana oli vuoden 2003 nettovarallisuus. Nettovarallisuuden

laskennassa otettiin huomioon yhtiön kaikki varallisuus, mukaan lukien

henkilökohtaisen tulolähteen varallisuus ja VVL:n mukaiset verovapaat varat.

Kohdeyrityksen nettovarallisuus ja sen osakkeen matemaattinen arvo koostuivat

seuraavanlaisesti160:

+ KOHDEYRITYKSEN VARAT

Aineettomat oikeudet     1 800

Koneet ja kalusto   21 300

Osakkeet ja osuudet        400

Vaihto-omaisuus 250 700

160 Nettovarallisuuden ja osakkeen matemaattisen arvon laskemisen pohjana Koponen (2003).
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Saamiset   97 100

Rahat ja pankkisaamiset 134 300 505 600

- KOHDEYRITYKSEN VELAT

Vieras pääoma 155 100 155 100

- VASTAAVIIN KIRJATUT PITKÄVAIKUTTEISET

  JA MUUT MENOT, JOILLA EI OLE VARALLISUUSARVOA 0

- ERILAISET OIKAISUERÄT 0

+ KOM-ARVOPAPEREIDEN JA –KIINTEISTÖJEN VEROTUSARVON JA

POISTAMATTOMAN HANKINTAMENON EROTUS, JOS POSITIIVINEN 0

= NETTOVARALLISUUS 350 100

 nettovarallisuus           350 100
Osakkeen matemaattinen arvo =   ------------------------------    =   -------------    =  3 501 e

                ulkona olevat osakkeet                 100

Omistajayrittäjillä ei ollut osakaskohtaisten vähennysten tekemiseen velvoittavia

suhteita kohdeyritykseen. Osakaskohtaisilla vähennyksillä tarkoitetaan sellaisia yhtiön

nettovarallisuutta ja osakkeen matemaattista arvoa pienentäviä eriä, jotka otetaan

huomioon yksittäisen osakkaan omistamien osakkeiden nettovarallisuutta laskettaessa.

Nämä vähennettävät erät ovat osakkaan tai hänen perheensä käytössä oleva asunto,

osakkeiden hankintaan käytetty korollinen velka sekä osakkaan ja hänen perheensä

yhtiön varoihin kuuluva rahalaina. Kohdeyrityksen omistajayrittäjien omistamien

osakkeiden matemaattinen arvo oli siis tuo 3 501 euroa / osake.

Omistajayrittäjät omistavat yhtiön osakkeet suhteessa 50 / 50. Näin ollen

omistajayrittäjän saama osinko ja siihen liittyvä yhtiöveron hyvitys katsottiin

pääomatuloksi 50 * 3 501 * 0,135 = 23 632 euron määrään saakka. Yhteensä

kohdeyrityksestä saatiin pääomatulo-osinkona jakaa osakkeenomistajille 47 264 euroa.
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Jos kohdeyritys olisi jakanut tämän summan osinkoina, olisi sen tuloveron

vähimmäismäärä ollut 29 / 71 * 47 264 = 19 305 euroa. Jotta kohdeyrityksen ei olisi

tarvinnut maksaa täydennysveroa, olisi sen maksettava tuloksen perusteella tuloveroa

vähintään 19 305 euroa. Kohdeyrityksen verotettavan tulon olisi täytynyt olla vähintään

19 305 / 0,29 = 66 569 euroa. Liitteessä 2 esitettyjen kohdeyrityksen tunnuslukujen

valossa tämä oli realistinen oletus.

Kohdeyrityksen jakaessa osinkoa joutumatta maksamaan täydennysveroa edellä

kerrotulla tavalla, voidaan osingon ja luovutusvoiton välistä suhdetta havainnollistaa

seuraavasti: jaettava varallisuus oli kohdeyrityksen vapaa oma pääoma eli 372 000

euroa, joka oli siis 186 000 euroa per osakas. Omistajat nostivat osinkoina vapaasta

omasta pääomasta 23 600 euroa, joka oli edellä esitetyn mukaan kokonaan

omistajayrittäjän pääomatuloa. Kuten palkan ja luovutusvoiton vertailussa, niin myös

tässä yrityksen myynnistä saatavan luovutusvoiton määrä katsottiin riippuvan osingon

määrästä. Niinpä omistajayrittäjän vapaan oman pääoman osuus jakaantui osinkoon

(23 600 euroa) ja luovutusvoitto-osuuteen (162 400 euroa).

Osingon pääomatulo-osuuteen kohdistui vuoden 2004 mukainen 29 prosentin

pääomatulovero. Yvh-järjestelmän ansiosta osinko oli kuitenkin omistajayrittäjälle

verovapaata. Luovutusvoittoa käsiteltiin kuten kappaleessa 6.2. Hankintameno-

olettaman käyttämisen ja käyttämättä jättämisen vaikutukset sisällytettiin vertailuun heti

alusta pitäen. Näin ollen Taulukossa 12 on rinnakkain käsitelty luovutusvoiton osalta

molempia vaihtoehtoja. Hankintameno-olettamana vähennettiin siis 40 prosenttia

luovutusvoitosta. Pääomatulon veroaste luovutusvoiton osalta on vuoden 2005

mukainen 28 prosenttia. Pääomatulo-osingon ja luovutusvoiton välistä suhdetta on

havainnollistettu Taulukossa 12.
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Taulukko 12. Vapaan oman pääoman jakamisen pääomatulo-osinkona ja

luovutusvoittona

Osinko Luovutusvoitto

Osinko / Luovutusvoitto-osuus 23 632 162 400

Yhtiövero (29 %) 6 853 47 096

Nettovoitto 16 756 16

Omistajan tulo161/Luovutusvoitto 23 632 115 304

Pääomatulo 23 632 115 304

Ansiotulo - -

Omistajan vero      -162 32 285 / 19 371

Nettotulo 16 779 83 019 /95 933

Yhteensä 99 798 / 112 712

Kohdeyrityksen tapauksessa pääomatulo-osinkona voitiin yrityksen nettovarallisuuden

perusteella saada siis 23 600 euroa ja nettotulona 16 779. Koska pääomatulo-osinkoa

verotettiin vuoden 2004 voimassa olevan lainsäädännön mukaan, oli sen verorasitus

yhdenkertaista. Luovutusvoiton kohdalla se on kahdenkertaista. Jos siis kohdeyrityksen

verotettava tulo osingonjakovuodelta olisi ollut vähintään 67 000 euroa, eikä näin ollen

täydennysveroseuraamuksia olisi osingonjaosta muodostunut, olisi osinkona

kannattanut nostaa vähintään tuo pääomatulo-osingon määrä. Pääomatulo-osuuden

ylittävää osingon määrää olisi verotettu ansiotulona, jonka verotus olisi riippunut muista

ansiotuloista, kuten nostetusta palkasta. Kuten kappaleessa 3.3 todettiin, voi joskus

ansiotulo-osinko olla jopa kevyemmin verotettavaa kuin pääomatulo-osinko. Koska

omistajayrittäjäjien voitiin olettaa nostavan kuitenkin edellisessä kappaleessa esitetysti

jopa verotuksellisesti optimaalisen määrän ylittävää palkkaa, ei ansiotulo-osinko olisi

muodostunut pääomatulo-osinkoa edullisemmaksi.

161 Omistajan (verotettava) tulo = jaettu osinko + yvh 29/71 * osinko. Omistajan käteisosinko, josta verot
vähennetään, on nettovoiton suuruinen.
162 Yvh hyvitetään omistajan veroissa: omistajan vero (6 853) – yvh (6 853) = 0.
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6.4 Vuokra tai korko vs. luovutusvoitto

Kappaleen 3.3 perusteella todettiin, että omistajayrittäjän on hyvin usein järkevää

preferoida vuokrana tai korkona saatua tuloa luovutusvoittoon – tai muihin

voitonjakotapoihin – nähden. Yhtiön omistajayrittäjälle maksaman vuokran tai koron

kokonaisverorasitus koostuu aina pelkästään omistajatason pääomatuloveroasteesta.

Tämä tietysti edellyttää velka- tai vuokrasuhdetta yhtiön ja omistajayrittäjän välillä,

johon ei aina ole mahdollisuutta.

Näin oli osittain tilanne myös kohdeyrityksen kohdalla. Koska yrittäjillä ei ollut

omistuksessaan kiinteistöä, joka olisi ollut tarpeellinen yhtiön toiminnassa, ei

luonnollisestikaan vuokrasuhde tullut kysymykseen. Velkasuhde kohdeyrityksen kanssa

omistajayrittäjillä kuitenkin oli. Tämä oikeustoimi yhtiön ja omistajayrittäjän välillä

luotiin jo yhtiön perustamisvaiheessa vuonna 1991. Omistajayrittäjät lainasivat

kohdeyritykselle kumpikin varoja 10 prosentin vuotuisella korolla. Korko perustui

tuolloin markkinoilta saatavaan käypään korkoon.

Vuonna 2002 omistajayrittäjät joutuivat laskemaan korkoa yleisen korkotason

alenemisen johdosta 10 prosentista seitsemään. Vaikka velka ei ollut enää yhtiön

toiminnalle täysin välttämätön, perustelivat omistajayrittäjät lainan tarpeellisuutta

yhtiön maksukyvyn säilyttämisellä. Näin ollen lainasta saatiin edelleen periä Suomen

Pankin (EKP:n) peruskorkoa korkeampaa korkoa. Lainan määrä vuonna 2004 oli

20 000 euroa per osakas.

Molemmat omistajayrittäjät saivat siis korkotuloina yritykseltä vuosittain seitsemän

prosenttia 20 000 eurosta eli  1 400 euroa. Korkotulot ovat saajalleen aina pääomatuloa,

josta vielä vuonna 2004 perittiin 29 prosentin pääomatulovero. Tutkimuksessa ajateltiin,

että tuo 1 400 euroa jaettaisiin joko korkona tai luovutusvoittona. Koska korkona

saatava summa oli tiedossa, ei vapaan oman pääoman määrällä ollut merkitystä.

Seuraavaksi vertailtiin, verotetaanko korkoa kevyemmin kuin luovutusvoittoa, kun

hankintameno-olettama otetaan huomioon. Kuten kappaleessa 6.2 palkan ja

luovutusvoiton välisessä vertailussa, niin myös tässä luovutusvoittoa käsiteltiin kuin

kappaleen 3.4 bruttovoittoa. Asia on havainnollistettu Taulukossa 13.
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Taulukko 13. Koron ja luovutusvoiton verotuksen vertailu

Korkona, kuten myös vuokrana, nostettu yritystulo oli esimerkin perusteella

hankintameno-olettama huomioidenkin luovutusvoittoa edullisempi tapa jakaa varoja

yrityksestä. Aina ei ole kuitenkaan mahdollista luoda vuokra- tai velkasuhdetta yhtiön ja

omistajan välillä. Pääomatulona saatavan vuokra- tai korkotuoton edullisuus saattaa

houkutella järjestelyihin, jotka mahdollistavat näiden tulojen nostamisen, kuten

kappaleessa 3.4 esitettiin. Näin tehtäessä täytyy olla tarkkana, jotta ei syyllistyttäisi

VML 29 §:n mukaiseen peitellyn osingon nostamiseen, johon kohdistuu huomattavan

ankara verotus.

Kohdeyrityksen tapauksessa siis vuokrasuhdetta ei ollut mahdollista luoda

omistajayrittäjän ja yrityksen välillä, mutta velkasuhde kylläkin. Vaikka vuokratulojen

nosto onkin kiistatta edullinen tapa jakaa yritystuloa omistajayrittäjille, sen

euromääräinen hyöty jää edellä mainituista realiteeteistä johtuen 1 000 000 euron

luovutusvoittoon suhteutettuna marginaaliseksi.

6.5 Kohdeyrityksen substanssikauppa vs. osakemyynti

Kuten luvussa 4 esitettiin, yrityskauppaa suunniteltaessa myös kaupan muotoon tulee

kiinnittää huomiota. Osakekauppa ei ole ainoa tapa myydä yritys, vaan joskus

substanssikauppa saattaa muodostua kannattavammaksi tavaksi luopua liiketoiminnasta.

Substanssikaupassa myynnin kohteena on siis yrityksen käyttö-, vaihto- ja rahoitus-

163 Hankintameno-olettamaa käyttämällä saadaan pääomatuloveron perusteesta vähentää 40 prosenttia, eli
omistajan vero = 0,6 * 994 * 0,28 = 66 euroa.

Korko Luovutusvoitto

Yhtiövoitto 1 400 1 400

Yhtiövero - 406

Pääomatulo 1 400 994

Omistajan vero 406 167163

Nettotulo 994 827
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omaisuus, jolloin ostajalle muodostuu kauppahinnan ja rahoituskustannusten vähennys-

kelpoisuus. EVL:n mukaan substanssikaupassa verotetaan yritystä itseään myyjänä, kun

taas osakekaupassa myyjänä toimii yrityksen omistaja, jolloin häntä verotetaan TVL:n

säännösten mukaan. Myyjälle substanssikauppa on yleensä heikompi kauppamuoto kuin

osakekauppa, koska EVL:n säännökset ovat tiukempia myyjää kohtaan ja myyntivoitto

täytyy vielä saada jaettua yrityksestä omistajalle. Ostajan edut saattavat heijastua kaup-

pahintaan myyjän haittoja voimakkaammin ja tällöin substanssikauppa saattaa olla var-

teenotettava myyntimuoto. Tutkimuksessa tarkasteltiin tilannetta myös kohdeyrityksen

näkökulmasta.

Substanssikaupan luovutusvoitto määräytyy omaisuuserien luovutus- ja

hankintahintojen erotuksena. Hankintameno-olettamaa ei siis substanssikaupassa päästä

soveltamaan. Kohdeyrityksen vuoden 2003 tilinpäätöshetken mukainen substanssi koos-

tui pääosin vaihto-omaisuudesta (kirjanpitoarvo 251 000 euroa) sekä rahoitusomaisuu-

desta (231 000 euroa)164. Käyttöomaisuus koostui koneista ja kalustosta (21 000 euroa).

Yritys ei ollut saanut liikesubstanssiaan vastikkeettomilla saannoilla. Hankintahintojen

määrittämiseen ei liittynyt liioin itse valmistettujen hyödykkeiden hankintamenojen

määrittämiseen liittyvää problematiikkaa: liikesubstanssi oli pääosin ostettu

ulkopuolisilta. Sijoitusosakkeiden osuus liikesubstanssista oli häviävän pieni (470

euroa), eikä sen käsittelyyn liity ongelmia. Näin ollen substanssin hankintameno oli

yhtä kuin verotuskirjanpidon hankintameno – koneiden ja kaluston kohdalla sen

poistamaton hankintameno.

Kuten kappaleessa 4.3 todettiin, osakekauppa on suoraan omistajayrittäjän veronalaista

pääomatuloa, kun taas substanssikauppa on yrityksen veronalaista tuloa.

Omistajayrittäjän on saatava tuo tulo vielä ulos yrityksestä itselleen, jolloin

substanssikauppaan kohdistuu kahdenkertainen verotus: yhtiövero ja voitonjakovero.

Jos myyntivoitto saadaan jaettua kokonaisuudessaan verottomina osinkoina, koostuu

myös substanssimyynnin verotus kokonaan yhdenkertaisesta verotuksesta. Ostajan tulisi

tässäkin tapauksessa arvostaa kauppahinnan ja rahoituskustannusten

164 Tutkimusta tehdessäni vuonna 2004 piti substanssimyynnin kannattavuusarviot perustaa vuoden 2003
tilinpäätökseen, vaikka yritysmyynnin ajateltiin tapahtuvan vuonna 2005. Vuoden 2003 tilinpäätöstiedot
olivat tuolloin parhaimmat käytettävissä olevat dokumentit.
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vähennyskelpoisuutta niin korkealle, että substanssikaupassa saatava myyntihinta olisi

vähintään osakekaupassa saatavan myyntihinnan suuruinen.

Kohdeyrityksen vuoden 2003 tilinpäätöshetken mukainen liikesubstanssi koostui

substanssimyynnin kannalta hyvin epäedullisesti. Yrityksellä ei ollut omistuksessaan

käyttöomaisuuskiinteistöjä tai juuri muutakaan ostajan kuluvarastoa kasvattavaa

omaisuutta, vaan substanssi koostui suurimmaksi osaksi vaihto-omaisuudesta sekä

rahoista ja pankkisaamisista. Koneet ja kalusto sisälsivät toimistokaluston,

varastotelineet ja trukin, eikä ostajan voisi kuvitella arvostavan niitä noin 30 000 euroa

korkeammalle. Vaihto-omaisuudesta ei voida ajatella saatavan juurikaan kirjanpitoarvoa

enempää. Sijoituksia ei käytännössä ollut. Näin ollen kohdeyrityksen substanssin

myynti- ja kirjanpitoarvojen voitiin ajatella muodostuvan Taulukossa 14 esitetyllä

tavalla.

Taulukko 14. Kohdeyrityksen substanssi

Myyntiarvo Kirjanpitoarvo

Irtain käyttöomaisuus 30 000 euroa 21 000 euroa

Vaihto-omaisuus 250 000 euroa 250 000 euroa

Muu omaisuus 231 000 euroa 231 000 euroa

Substanssi yhteensä 511 000 euroa 502 000 euroa

Edellä kappaleessa 5.1 on esitetty, kuinka omistajayrittäjät päätyivät omien laskelmi-

ensa sekä ulkopuolisen yritysanalyysin perusteella osakekaupan hyväksyttäväksi myyn-

tihinnaksi 1 000 000 euroon. Substanssikaupassa arvioitu myyntihinta olisi vain 511

000 euroa. Vaikka yhtiön verotettava tulo olisikin vain 9 000 euroa ja vaikka koko

myyntihinta saataisiin jaettua yrityksestä omistajayrittäjille verottomina osinkoina, on

itsestään selvää, että substanssimyynti muodostuisi osakekauppaa huomattavasti epä-

edullisemmaksi kauppamuodoksi.

Kohdeyrityksen tapauksessa osakekaupan edullisuus substanssikauppaan nähden johtui

yhtäältä yrityksen substanssin sisällöstä ja toisaalta omistajayrittäjien kappaleessa 5.1

esille tuodusta suuresta henkilökohtaisesta panoksesta yritykselle. Koska osakekauppa

näytti olevan selvästi substanssikauppaa parempi vaihtoehto yritysmyynnin muodoksi,
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ei spekulointia jälleenhankintameno-olettaman käytöstä tai kahdenkertaisen verotuksen

vaikutuksista kohdeyrityksen kohdalla tarvittu.
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kohdeyrityksen vuonna 2005 tapahtuvan

myynnin kokonaisverorasitus olisi mahdollisimman kevyt hyödyntämällä eri voitonja-

kotapoja vuonna 2004. Tähän päätavoitteeseen liittyen oli tarkoitus selvittää myös, mitä

yritysmyyntiin vaikuttavia erilaisia seikkoja on yrityksen myynnin yhteydessä yleensä

sekä kohdeyrityksen tapauksessa erityisesti tarpeen huomioida. Seuraavassa on

yhteenvetona esitetty näitä luvuissa 2 ja 5 tarkemmin selvitettyjä seikkoja.

Usein osakeyhtiötä myytäessä omistusajan tai luovutusvoiton verovuoden määrittämi-

nen ei tuota ongelmia tai sillä ei ole suuremmin merkitystä. Veroseuraamusten kannalta

on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että myyjä osaa määritellä oikein omistusaikansa sen

lähestyessä 10 vuotta. Tehdessään kaupan vasta 10 vuoden omistusajan ylityttyä, voi

myyjä vähentää verotuksessa luovutusvoitostaan 40 prosentin hankintameno-olettaman.

Tällä saattaa olla suuri vaikutus myyjän luovutusvoitosta määräytyvään veroon.

Kohdeyrityksen tapauksessa ei ollut tarpeellista spekuloida hankintameno-olettaman

käyttömahdollisuudella: omistusaika on selvästi ylittänyt vaadittavan 10 vuotta. Koh-

deyrityksen omistajayrittäjien näkökulmasta luovutusvoiton verovuoden määräytyminen

on kiinnostavampaa kuin omistusajan määrittäminen, sillä ensiksi mainitulla on

verovelvolliselle merkitystä vanhojen luovutustappioiden käytön suhteen. Samassa

yhteydessä käytiin läpi myös omien osakkeiden lunastamisen perusajatus, sekä millä

tavalla omien osakkeiden lunastus vaikuttaa luovutusvoiton verovuoden

määräytymiseen erityisesti kohdeyrityksen perspektiivistä.

Riippumatta siitä, onko hankintameno-olettaman käyttö mahdollista, on tärkeää määrit-

tää yritysmyynnin yhteydessä osakeyhtiön osakkeen hankintahinta. Hankintahinnan

määrittäminen saattaa tuottaa ongelmia varsinkin tilanteessa, jossa osakkeet on aikoi-

naan saatu lahjaksi tai perinnöksi. Samoin saattaa hankintahinnan määrittämisessä han-

kaluuksia tuottaa mahdolliset osakeannit.

Monet yleisellä tasolla osakeyhtiön myyntiin vaikuttavista tekijöistä – kuten siirtyvien

velkojen sisällyttäminen osakkeen hankintamenoon tai vastikkeettomien osakkeiden

hankintamenon määrittäminen – eivät olleet kohdeyrityksen kannalta relevantteja. Ver-
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tailemalla hankintameno-olettaman ja osakkeen todellisen hankintahinnan välistä edulli-

suutta huomattiin, että hankintameno-olettaman käyttö kohdeyrityksen tapauksessa on

järkevää: hankintameno-olettamaa käyttämällä luovutusvoitosta maksettava veron

perusta muodostui 198 750 euroa pienemmäksi kuin alkuperäistä hankintamenoa

käyttämällä.

Kohdeyritys on hyvin pieni mittasipa sitä kuinka tahansa. Suomen osakeyhtiökentässä

määrällisesti suurin osa onkin tällaisia harvainomisteisia osakeyhtiöitä. Jos tutkittava

kohdeyritys olisi kuitenkin ollut kooltaan hieman suurempi, olisi tutkimuksen case-

osuus muuttunut ainakin luvun 5 osalta mielenkiintoisemmaksi. Kohdeyrityksen tapa-

uksessa osakeyhtiön myyntiin vaikuttavat tekijät olivat osin jopa itsestään selviä, eikä

niiden syvemmällä tarkastelulla olisi ollut merkitystä kohdeyritykselle. Toisaalta kuten

jo aiemmin on todettu, on luvuissa 2 ja 5 selvitetyistä asioista kuitenkin omistajayrittä-

jän syytä olla tietoisia yritysmyyntiin valmistautuessaan. Luvussa 2 näihin asioihin

päästiin syventymään yli kohdeyrityksen tarpeiden. Tutkimustulosten yleistettävyys

kohdistuukin juuri luvussa 2 esitettyihin tekijöihin, sillä jokainen yhtiö on koosta riip-

pumatta hyvin erilainen näiden myyntiin vaikuttavien seikkojen suhteen.

Tutkimuksen toiseen alaongelmaan liittyen eri voitonjakomuotojen ja luovutusvoitto-

realisoinnin veroseuraamusten eroja selvitettiin yksinkertaistettujen vertailuesimerkkien

avulla. Vertailun tulokset olivat samansuuntaisia aikaisempien tutkimusten kanssa: luo-

vutusvoittoa ja eri voitonjakomuotoja ei veroteta neutraalisti165. Näin ollen omistaja-

yrittäjälle ei ole yhdentekevää, millä tavalla hän siirtää varoja yrityksestä itselleen. Ve-

rotuksellisesti edullisimmaksi vaihtoehdoksi muodostui voitonjako vuokran tai koron

muodossa. Osakeyhtiön substanssi- ja osakekaupan keskinäisen edullisuuden todettiin

riippuvan ainakin yhtiön substanssin sisällöstä ja kirjanpitoarvoista, ostajan arvostuksis-

ta sekä osakkeiden hankintamenon suuruudesta tai hankintameno-olettaman käyttömah-

dollisuudesta.

Yleisen tason vertailuesimerkkejä sovellettiin kohdeyritykseen. Tulokset olivat hyvin

samansuuntaisia niin yleisen tason vertailussa kuin kohdeyrityksessäkin. Taulukkoon 15

165 Mm. Kukkonen (1994).
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on koottu eri voitonjakomuotojen ja yhtiön kauppamuotojen hyvät ja huonot puolet niin

yleisellä tasolla kuin kohdeyrityksen kohdallakin.

Taulukko 15. Eri voitonjako- ja kauppamuotojen hyvät ja huonot puolet.

Hyvät ja huonot puolet yleisesti
Hyvät ja huonot puolet kohdeyrityk-

sessä

Palkka

+ Yhtiölle vähennyskelpoinen meno

+ Mahdollistaa ansiotuloista tehtävät

vähennykset

+ Sosiaaliturvaan, työttömyyteen, eläk-

keelle jääntiin ym. liittyvät syyt

+ Juoksevasti tuloja yhtiöstä

– Varsin kallis voitonjakotapa

     * sotu-maksut

     * ansiotulon progressiivisuus

+ Yhtiölle vähennyskelpoinen meno

+ Mahdollistaa ansiotuloista tehtävät

vähennykset

+ Sosiaaliturvaan, työttömyyteen,

eläkkeelle jääntiin ym. liittyvät syyt

+ Juoksevasti tuloja yhtiöstä

– Palkka jää melko pieneksi nosta-

malla määrä, jota verotetaan kevy-

emmin kuin luovutusvoittoa.

Osinko

+ Pääomatulo-osinkoon kohdistuu yh-

denkertainen verotus

+ Ansiotulo-osinkoon saattaa veron

progressiivisuudesta johtuen kohdistua

jopa nollaverotus

+ Ohjaa yrityksiä nettovarallisuuden

kasvattamiseen

- Ansiotulo-osinkoa saatetaan verottaa

progressiivisuudesta johtuen hyvin an-

karasti

- Nettovarallisuuden ollessa vähäinen on

pääomatulo-osingon nostaminen vä-

häistä

- Tilanne muuttui – eikä välttämättä sel-

vemmäksi – vuonna 2005

+ Nettovarallisuuden pohjalta las-

kettu osingon pääomatulo-osuus saa-

taneen nostettua kokonaisuudessaan

välttäen kahdenkertainen verotus

+ Tämä pääomatulo-osinko on omis-

tajayrittäjille edullista

- Riippuen nostetusta palkasta ansio-

tulo-osingon verotus voi muodostua

ankaraksi

- Verolainsäädännön muutos tekee

tilanteen ainakin aluksi omistajayrit-

täjille epäselväksi

Vuokra

tai korko

+ Verotuksellisesti paras voitonjakotapa

- Ei aina mahdollisuuksia vuokran/koron

+ Verotuksellisesti paras voitonjako-

tapa
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nostamiseen

- VML 29 §:n mukaisen peitellyn osin-

gonjaon mukaan verotettavaksi joutumi-

sen vaara

- Ei mahdollisuutta vuokrasuhteen

luomiseen

- Euromääräinen hyöty luovutusvoit-

toon suhteutettuna marginaalinen

Substans-

sikauppa

+ Kauppahinta ostajalle vähennyskelpoi-

nen meno –> korkeampi myyntihinta

+ Vahvistettujen tappioiden myyntihin-

nasta vähentämisen mahdollisuus

+ Järkevällä osingonjakopolitiikalla ve-

rotus yhdenkertaista

- Vaatii myytävää substanssia

- Hankintameno-olettaman käyttö ei

mahdollista

- Myyntivoiton jakaminen omistajille

vaatii vielä voitonjakoa

- Voitonjako aiheuttaa yleensä kahden-

kertaisen verotuksen omistajalle

- Johtuen yhtäältä kohdeyrityksen

substanssin sisällöstä ja toisaalta

omistajayrittäjien suuresta henkilö-

kohtaisesta panoksesta yritykselle, ei

substanssikauppa ole kohdeyrityk-

selle järkevä kauppamuoto

Osake-

kauppa

+ ”Yksinkertainen” myyntitapa

+ Suoraan omistajan veronalaista pää-

omatuloa

+ Hankintahinnan vähentäminen luovu-

tusvoitosta

+ Hankintameno-olettamaa käytettäessä

luovutusvoiton verorasitus vain 16,8

prosenttia ja todellista hankintahintaakin

käyttämällä alle 28 prosenttia

- Hankintameno-olettaman käyttöön

vaaditaan yli 10 vuoden omistusaika

- Verotus kahdenkertaista: aiemmin

maksettu yhtiövero + pääomatulovero

- VML 29 §:n mukaisen peitellyn osin-

gonjaon mukaan verotettavaksi joutumi-

sen vaara

+ Hankintameno-olettaman käyttö

mahdollista (ja kannattavaa)

+ Verotuksen kahdenkertaisuudesta

huolimatta melko edullinen tapa siir-

tää varoja yrityksestä omistajayrittä-

jille.

+ Koko omistuksesta luovutaan ker-

ralla – vaara VML 29 §:n soveltami-

seen vähäinen.

+ Luovutustappioiden vähentäminen

myyntivoitosta 1 + 3 vuoden aikana

omistajayrittäjän verotuksessa.

- Omistajayrittäjien tarve juokseviin

tuloihin sekä mm. sosiaaliturvaan

liittyvät seikat edullistavat varojen

nostamista esim. verotuksellisesti
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- Tulo kertaluontoinen – ei juoksevia

tuloja

kalliimpana palkkana.

Miten kohdeyrityksen vuonna 2005 tapahtuvan myynnin kokonaisverorasitus olisi mah-

dollisimman kevyt hyödyntämällä eri voitonjakotapoja vuonna 2004? Yksiselitteistä ja

tyhjentävää vastausta on vaikea antaa, sillä kuten Taulukosta 15 voi nähdä, kaikilla voi-

tonjaon muodoilla on niin hyviä kuin huonojakin puolia. Tutkimuksen perusteella teh-

tiin seuraavanlaisia johtopäätöksiä, joista raportoitiin omistajayrittäjille vuonna 2004:

1) Vuokra- ja korkotuloja verotetaan selvästi muita voitonjakotapoja ja luovutus-

voittoa kevyemmin. Omistajayrittäjien kannattaisi siis suosia näitä tuloja. Ongel-

maksi muodostuu oikeussuhteiden luominen omistajayrittäjien ja kohdeyrityk-

sen välillä. Olemassa oleva lainasuhde tuottaa verotuksellisesti houkuttelevaa

korkotuloa, mutta kokonaisuuteen nähden tulon määrä on vähäinen. Uusien oi-

keussuhteiden luominen oli käytännössä vuoden 2004 voitonjakoa ajatellen jopa

mahdotonta ja sellaisten keinotekoinen muodostaminen aiheuttaa vaaran VML

29 §:n mukaisen peitellyn osingonjaon verotukseen.

2) Palkkaa kannattaisi verotuksen näkökulmasta omistajayrittäjien nostaa määrä,

jota verotetaan yhtä ankarasti kuin luovutusvoittoa. Hankintameno-olettama

huomioiden ansiotuloa kannattaisi siis nostaa siten, että omistajan ansiotulove-

roprosentti ei ylitä 16,8 prosenttia. Palkan nostamiseen liittyy kuitenkin myös

monia muitakin kuin verotuksellisia aspekteja. Vaikka tutkimuksessa keskityt-

tiin nimenomaan voitonjaon verotukselliseen problematiikkaan, ovat nämä muut

seikat niin painavia, ettei niitä voi sivuuttaa. Palkan nosto katsotaan usein olevan

kannattavaa siihen määrään asti, kun sitä verotetaan kevyemmin kuin pääomatu-

loa.

3) Nostetun palkan määrästä ja osingonjakovuoden tuloksesta riippuu kannattaako

osinkoa jakaa yli pääomatulo-osuuden. Osinkoa kuitenkin kannattaisi jakaa ai-

nakin pääomatulo-osuuden verran.

4) Substanssikauppa ei ole omistajayrittäjien kannalta järkevä kauppamuoto. Osa-

kekaupan edullisuus substanssikauppaan nähden johtuu yhtäältä kohdeyrityksen

substanssin sisällöstä ja toisaalta omistajayrittäjien suuresta henkilökohtaisesta

panoksesta yritykselle.



76

Laskentaesimerkeissä tehdyt taustaoletukset olivat osin kohdeyritystä ja omistajayrittä-

jien taustamuuttujia yksinkertaistavia. Ne tehtiin kuitenkin, sillä tutkimuksessa ei ollut

tarkoitus tehdä yksityiskohtaista omistajayrittäjille kohdistettua verosuunnittelua. Tehty-

jen taustaoletusten oli tarkoitus yksinkertaistaa vertailua niin, että tutkimusta olisi pys-

tytty hyödyntämään soveltuvin osin vastaavanlaisten yhtiöiden kohdalla. Koska tutki-

musraportti valmistui vasta toukokuussa 2005, vertailuesimerkit eivät ole yleistettävis-

sä. Tästä on poikkeuksena substanssi- ja osakekaupan vertailu, joiden molempien oletet-

tiin tapahtuvan vuonna 2005. Vertailulle oleellisia lähtökohtia, kuten myyntihinnan ja

vapaan oman pääoman sitomista toisiinsa, perusteltiin hyvin laajalti kappaleessa 6.1.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että toisenlaiset perustellut lähtökohdat eivät olisi olleet

vertailujen osalta yhtä hedelmällisiä. Näilläkin lähtökohdilla saatiin kuitenkin tietty sel-

vyys tutkimuskohteesta.

Omistajayrittäjille tutkimuksesta oli hyötyä voitonjakoa ja myyntiä koskevassa päätök-

senteossa, kuten päätöksentekometodologisen tutkimusotteen mukaiselta tutkimukselta

sopiikin odottaa. Voitonjaon suhteen omistajayrittäjät saivat varmuuden käsityksilleen

oikean tasoisesta palkan nostamisesta ja osingonjaosta – tutkimuksen tulokset olivat hy-

vin samansuuntaisia heidän jo aiemmin noudattamansa voitonjakopolitiikan kanssa.

Suurin kontribuutio omistajayrittäjille tutkimuksesta koitui yhtiön kauppamuotojen ver-

tailujen tuloksista. Tutkimuksen avulla he saivat varmuuden siitä, että osakekauppa on

heille oikea yritysmyynnin kauppamuoto. Kohdeyritykselle ei ollut vielä toukokuussa

2005 löytynyt ostajaa, mutta omistajayrittäjät eivät ole sulkeneet pois mahdollisuutta,

että ostaja vielä vuoden loppuun mennessä löytyisi.

Tutkimustulosten yleistettävyyden ja uuden verolainsäädännön vaikutusten tarkastelu-

mahdollisuuden kannalta olisi kiinnostavaa tehdä vastaavanlainen tutkimus uuden lain-

säädännön astuttua voimaan. Tämä ei kuitenkaan nyt ollut mahdollista, sillä kohdeyri-

tyksen tilanne oli aiemmin esitetyn kaltainen. Verolainsäädäntö muuttui siis osin hyvin-

kin voimakkaasti vuoden 2005 alusta. Samoin uutta osakeyhtiölakia ollaan valmistele-

massa ja esitys laista on tarkoitus antaa hallitukselle keväällä 2005. Valmis laki otetaan

käyttöön 1.1.2006.166 Näin ollen kysyntä tutkimuksille, jotka käsittelevät lainsäädännön

166 Sillanpää (2005) s.32.
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muuttumisen vaikutuksia harvainomisteisen osakeyhtiön myynnin ja voitonjaon vero-

tukseen, on varmasti jo olemassa.
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LIITE 1

Ennakkoperinnässä vuoden 2004 aikana sovellettavat veroasteikot

Vuoden 2004 valtion tuloveroasteikko

Verotettava ansiotulo, euro Vero alarajan kohdalla
Vero alarajan ylittävästä

osasta

11 700 -   14 500 8 euroa 11 %

14 500 - 20 200 316 euroa 15 %

20 200 - 31 500 1 171 euroa 21 %

31 500 - 55 800 3 544 euroa 27 %

55 800 - 10 105 euroa 34 %

Vuoden 2004 varallisuusveroasteikko

Verotettava varallisuus,
euroa

Vero alarajan kohdalla
Vero alarajan ylittävästä

varallisuuden osalta

185 000 80 euroa 0,9 %
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LIITE 2

Kohdeyrityksen tunnuskuluja

Seuraavat luvut on poimittu kohdeyrityksen vuoden 2003 tilinpäätöksestä:

LIIKEVAIHTO: 1 400 000 euroa (2002: 1 000 000 euroa)

LIIKEVOITTO: 120 000 euroa (50 000)

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ JA VEROJA: 112 6920 euroa (42 165)

TILIKAUDEN VOITTO: 80 000 euroa (30 000)

TASEEN LOPPUSUMMA: 510 000 euroa (450 000)

VAPAA OMA PÄÄOMA: 342 000 euroa (293 000)

HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN: 6 henkilöä (6)

Seuraavat tunnusluvut on laskettu kohdeyrityksen vuoden 2003 tilinpäätöksen pohjalta:

OMAVARAISUUSASTE = 100 * Oma pääoma / Taseen koko pääoma =  69 %

OMAN PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTTI = 100 * Voitto / Oma pääoma = 23 %

SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTOPROSENTTI = 100 * (Voitto + Rahoituskulut) /
   Sijoitettu pääoma = 24 %

QUICK RATIO = Rahoitusomaisuus / Lyhytaikainen vieras pääoma = 1,49

CURRENT RATIO = (Vaihto-omaisuus + Rahoitusomaisuus) / Lyhytaikainen vieras
pääoma = 3,1


