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Tutkielman keskeisenä tutkimuskohteena on EVL 52c §:n mukainen osakeyhtiön jakautuminen ja 
sen käyttökelpoisuus sukupolvenvaihdoksessa. Päätavoitteena on selvittää jakautumisen lainsää-
däntötausta, verovaikutukset ja etenkin veroriskit. Tutkimuksessa perehdytään aluksi lyhyesti eri-
laisiin sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoihin ja niiden veroseuraamuksiin sekä verohuojen-
nuksiin. Kolmannessa luvussa perehdytään jakautumista koskevaan lainsäädäntöön. Neljännessä 
luvussa keskitytään tarkastelemaan jakautumisen käyttökelpoisuutta käytännön esimerkein suku-
polvenvaihdoksessa sekä tuodaan esiin jakautumisen kulmakiviä. Viidennessä luvussa keskity-
tään jakautumisen erityiskysymyksiin, jotka täytyy ottaa suunnittelussa huomioon. 
 
Tutkielmassa käytetään oikeusdogmaattista tutkimusmenetelmää jakautumista ohjaavien sään-
nösten sisällön selvittämisessä. Tutkielmassa selvitetään miten jakautumista koskevaa lainsää-
däntöä on tarkoitettu sovellettavaksi ja miten sitä on sovellettu. Tärkeimpinä lähteinä normien 
tulkinnassa on käytetty kansallisia lainvalmisteluasiakirjoja ja KHO:n ja KVL:n ratkaisuja. Näitä 
analysoidaan ja systematisoidaan varsin laajasti. Jakautumisen verokohtelu perustuu yritysjärjes-
telydirektiiviin. Tämän vuoksi tutkielmassa on otettu tulkinnassa huomioon myös EY-oikeus ja 
oikeuskäytäntö. Tutkielmassa valaistaan tämän vuoksi direktiivin taustaa ja EY-oikeuden mer-
kitystä tulkinnassa. Merkittävinä lähteinä ovat olleet lisäksi yritysjärjestelyjä ja sukupolvenvaih-
dosta käsittelevä oikeuskirjallisuus sekä asiantuntijakirjoitukset.  
 
Tutkimus osoitti, että jakautuminen on toimiva keino valmistaa yritys sukupolvenvaihdokseen. 
Jakautumisessa voidaan irrottaa liikevarallisuudesta siihen kuulumaton sijoitusomaisuus ja kiin-
teistöomaisuus omiin yhtiöihin. Näin voidaan muodostaa sopivia yrityskokonaisuuksia yritys-
kauppoja ja sukupolvenvaihdosta varten sekä alentaa samalla yhtiön käypää arvoa. Tätä kautta 
voidaan madaltaa sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen kynnystä ja samalla saadaan huomattavaa 
helpotusta sukupolvenvaihdoksen verotukseen.  
 
Jakautuminen voi olla veronkiertämistä EVL 52h §:n mukaan, jos sen yksinomaisena tai yhtenä 
pääasiallisista tarkoituksista on ollut veronkiertäminen tai veron välttäminen. Yritysjärjestelydi-
rektiivissä edellytetään, että siinä mainituille yritysjärjestelyille pitää löytyä hyväksyttävä talou-
dellinen syy. Sukupolvenvaihdosta on kansallisessa oikeus- ja verotuskäytännössä yleensä pidetty 
riittävänä liiketaloudellisena syynä. Tutkimuksessa päädyttiin siihen, ettei EVL 52h §:n sovelta-
misedellytyksiä voida tarkasti osoittaa laista tai oikeustapausten analyysin perusteella. Yleistä 
tulkintaohjetta on mahdotonta laatia. Työssä esitetyt oikeustapaukset ovat kuitenkin piirteiltään 
yksilöllisiä ja jatkuvasti tulee esille uusia menettelytapoja. Jakautumisen arviointi on kiinni aina 
kokonaisarvioinnista. Lähinnä veroriski liittyy siihen jos jakautumisen jälkeen irrotetaan varoja 
osakkeenomistajille. 
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1. JOHDANTO 

 
 
1.1 Johdatus aiheeseen 

 
Suomessa on arviolta 70.000 - 80.000 yritystä, joissa sukupolvenvaihdos on ajankohtainen 5 - 10 

vuoden kuluessa. Tämä koskee yli 30 prosenttia Suomen yrityskannasta.1 Omistuksenvaihdokset 

koskettavat lähitulevaisuudessa siis huomattavaa joukkoa veronmaksajia. Yritys saattaa olla 

myös sellaisessa elinkaaressa, että on järkevää toteuttaa omistajanvaihdos esim. yrityksen toimin-

taa laajentamalla tai liiketoiminnan suuntaa muuttamalla. Nämä luopumissuunnitelmat sysäävät 

liikkeelle jatkajan etsinnän. Omistajilla onkin olemassa useita vaihtoehtoja omistusrakenteen ke-

hittämiselle. Sukupolvenvaihdoksien vaikutukset näkyvät usein yritysten kasvavina vaikeuksina, 

konkursseina sekä työttömyyden lisääntymisenä. Syynä eivät suinkaan ole markkinavoimat, vaan 

liiketoiminnan siirtojen riittämätön valmistelu sekä verotukselliset rasitteet.2

 

Sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan yrityksen omistussuhteiden muuttamista. Se voi olla omis-

tuksen siirtoa sukulaisille tai muulle uudelle omistajasukupolvelle. Yleensä omistus siirretään 

aina nuoremmalle sukupolvelle.3 Perheyrityksissä on yleensä kysymys yrityksen siirtämisestä lä-

hisukulaisille, yleensä lapsille. Suuremmissa yrityksissä taas halutaan uutta verta yritykseen tai 

sitouttaa nuorempia työntekijöitä yritykseen. Sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen on kuitenkin 

suuri prosessi, jonka läpivienti vaatii aikaa ja suunnittelua. Suunnittelua tarvitaan, jotta voidaan 

paneutua sovellettavien säädösten selvittämiseen, rahoitusvaihtoehtoihin ja ihmisten toiveiden ja 

tavoitteiden kartoittamiseen. Ensin täytyy tietenkin miettiä mitä halutaan eli suunnataanko suku-

polvenvaihdos perheen sisällä vai myydäänkö ulkopuolisille. Seuraavaksi mietitään mitä mahdol-

lisia esteitä matkalta löytyy. Esteeksi tai kynnykseksi saattavat muotoutua rahoitusongelmat, 

veroseuraamukset tai yrityksen rakenne tai yritysmuoto. Kun esteet on kartoitettu, voidaan ryhtyä 

miettimään miten tavoitteisiin päästään.4

                                                           
1 Ks. tark. Työllisyysryhmän loppuraportti 31.3.2003 s.18-19. Ks. myös VH (2004) s. 1. 
2 Ks. tarkemmin KKK:n selvitys, jonka mukaan sukupolvenvaihdoksen toiseksi suurin ongelma on verotus. 
3 Immonen & Lindgren (2004) s. 13. Ks. Myös (VH) s. 1. 
4 Ks. tarkemmin KKK:n selvitys 8.2.2000, jonka mukaan sukupolvenvaihdoksen suurin ongelma on jatkajan 
löytäminen ja toiseksi suurin ongelma on verotus.  



 2

Sukupolvenvaihdosta ei siis aina voida suunnitella pelkästään verotuksellisia etuja tavoitellen. 

Aina ei ole välttämättä selvää, haluavatko yrittäjän lapset jatkaa toimintaa. Yrityksen varallisuus 

on usein muodostunut yritykseen yrittäjän omalla vuosien työllä ja panostuksella. Tästä panos-

tuksesta ei haluta luopua helpolla, eikä ”saavutettuja etuuksista” haluta menettää ulkopuolisten 

hyväksi. Aina myöskään jatkaja ei ole välttämättä kiinnostunut esim. yrityksen sijoitustoimin-

nasta. Tästä syystä saattaa olla järkevää analysoida yrityskokonaisuus ja eriyttää osa toiminnasta, 

esim. sijoitustoiminta, liiketoiminnallisesti omaan juridiseen yksikköönsä ikään kuin turvaan elä-

kepäivien varalle. Näin varsinaisesta liiketoiminnasta voidaan luopua helposti ja luopuvalle yrit-

täjälle jää vielä osa yrityksestä jäljelle. 

 

Yrityksen liiketoimintaa voidaan eriyttää useilla eri tavoin. Jakautuminen on yksi varteenotettava 

tapa muiden yritysjärjestelyjen joukossa. Juridisilla toimilla on kuitenkin yleensä aina jotakin ve-

roseuraamuksia, jotka täytyy ottaa huolellisesti huomioon. Veroseuraamukset saattavat olla talou-

dellisesti raskaita, jos niihin ei varauduta ajoissa. Yrittäjä haluaa tehdä sukupolvenvaihdoksen tie-

tenkin verotuksellisesti mahdollisimman edullisesti. 

 

1.2 Tehtävät, tavoitteet ja keskeiset ongelmat 

Tämän tutkimuksen ensisijaisena tehtävänä on tutkia miten EVL 52c §:n mukaista jakautumista 

voidaan hyödyntää yritysjärjestelykeinona sukupolvenvaihdoksessa sekä tarkastella jakautumisen 

vero-oikeudellista sääntelyä. Tutkimuksen tehtävänä on siis jakautumista koskevien säännösten 

muotoutumisen, sisällön ja tulkintakäytännön analyysi. Työssä analysoidaan jakautumisen sään-

nöksiä ja verotuksellisia ongelmia, jotka on otettava jakautumista suunniteltaessa huomioon. 

Analysointiin liittyy myös kriittistä tarkastelua, jolloin esityksessä tuodaan esiin jakautumista 

koskeviin säännöksiin ja soveltamiskäytäntöön liittyvät ongelmat ja epäkohdat.  

 

Sukupolvenvaihdoksen toteutuskeinoja on useita. Tämän vuoksi tutkimuksessa on keskitytty vain 

jakautumisen käyttökelpoisuuden tutkimiseen, jotta esityksestä saataisiin riittävän selkeä ja ra-

jattu alue. Tutkimuksessa tarkastellaan vain suomalaisten yhtiöiden jakautumisia. Tutkimuksessa 

keskitytään täydellisen jakautumisen käyttöön sukupolvenvaihdoksen esitoimena. Vuoden 2007 

alusta lähtien tulee verotuksessa mahdolliseksi myös osittainen jakautuminen5, joka lisää jakautu-

miseen liittyvää suunnittelua ja käyttömahdollisuuksia huomattavasti. Tässä työssä ei keskitytä 
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tarkemmin osittaisen jakatumisen ongelmiin ja mahdollisuuksiin, jotta tutkimus ei laajene liian 

suureksi. Lakimuutokset on kuitenkin huomioitu tässä työssä. Tulevat muutokset eivät rajoita tai 

huononna jakautumisen hyödyllisyyttä sukupolvenvaihdoksessa eivätkä siten vaikuta olennaisesti 

tämän tutkimuksen lopputuloksiin.  

 

Jakautumiseen liittyy olennaisesti myös EVL 52h § eli yritysjärjestelyjä koskeva veronkierto-

säännös. Tavoitteena on löytää ne olosuhteet, jolloin jakautumiseen on sovellettu tätä säännöstä. 

Veronkiertosäännöksen sanamuoto on tulkinnallinen. Lainsoveltamisen rajat löytyvät viime kä-

dessä oikeuskäytännöstä. Tämän vuoksi tavoitteena on selvittää KHO:n ja KVL:n tapausten kaut-

ta jakautumisen verosuunnittelun epävarmuusalueet. 

 

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu on pitkälti myös verosuunnittelua ja veronäkökohtien huomi-

oon ottamista. Johdonmukaista on, että sukupolvenvaihdos pyritään toteuttamaan mahdollisim-

man vähäisillä veroseuraamuksilla. Tavoitteena on verosuunnittelunäkökulman huomioiminen. 

Työssä on pyritty hahmottamaan myös verotuksen näkökulmasta se, että sukupolvenvaihdos on 

prosessi, johon liittyy verotuksessakin useita erilaisia elementtejä ja mahdollisuuksia. Tämän 

vuoksi tutkimuksessa on otettu huomioon myös verolainsäädännön tarjoamat sukupolvenvaih-

doksen erityiset verohuojennukset ja jakautumisen vaikutus niihin. Verolainsäädännössämme on 

erityisiä veronhuojennuksia siirrettäessä omistus esim. omille lapsille. Verosuunnittelunäkökulma 

huomioiden, tutkimuksen tehtävänä on tuoda esiin myös nämä huojennussäännökset ja niiden 

käyttökelpoisuus yleisellä tasolla. Työssä sivutaan näitä asioita, vaikka ne eivät suoraan liity ja-

kautumiseen.. Tämän vuoksi työssä on tuotu esiin myös PerVL:n ja TVL:n sukupolvenvaihdos-

huojennukset ja huomioitu näiden käyttökelpoisuus jakautumisen yhteydessä. Ongelmia ja suun-

nittelukeinoja havainnollistetaan käytännön esimerkein. 

  

Tutkimuksen pääasiallisena tavoitteena on, että se tarjoaisi tarpeellista tietoa ja toisi esiin jakau-

tumisen käyttömahdollisuudet sukupolvenvaihdosta suunnitteleville. Tutkimuksen toisena tavoit-

teena on tulkita jakautumiseen liittyvää lainsäädäntöä.  

 

 

 
                                                                                                                                                                                            
5 Asiasta ei ole vielä annettu hallituksen esitystä. 
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Tutkimuksen keskeiset ongelmat on vielä täsmennetty seuraaviin kysymyksiin, joihin tutkimuk-

sessa haetaan vastausta: 

 

Miten jakautumista säännellään?  

Miten jakautumista voidaan hyödyntää sukupolvenvaihdoksessa? 

Mitä mahdollisia hyötyjä jakautumisella saavutetaan? 

Mitä veroriskejä jakautumiseen liittyy?  

Mitkä ovat niitä tyypillisiä tilanteita tai järjestelyjä, jolloin saatetaan liikkua verosuunnittelun 

harmaalla alueella? 

 

1.3 Tutkimusmetodi ja lähteet 

Tutkimus on lainopillinen eli oikeusdokmaattinen. Lainoppi voidaan Aarnion mukaan jakaa oi-

keussäännöksen sisällön selvittämiseen ja systematisointiin. Lainopin ensisijaisena tehtävänä on 

selvittää voimassaolevan oikeuden tila. Suurin osa vero-oikeudellisesta tutkimuksesta on luon-

teeltaan lainopillista eli oikeusdogmaattista. Sen ensisijaisena tehtävänä on selvittää voimassa 

olevan oikeuden mukainen tilanne. Käytännössä tämä ilmenee kysymyksenä siitä, mikä on voi-

massa olevan oikeuden mukainen kanta käsiteltävinä oleviin tulkintaongelmiin. Lainopillinen 

tutkimus on keskittynyt voimassa olevan oikeustilan selvittämiseen ja ennakkopäätössääntöjen 

konstruoimiseen KHO:n antamien prejudikaattien pohjalta.6  

 

Tässä työssä tarkastellaan jakautumista säätelevää voimassaolevaa normistoa. Tärkeimmät sovel-

lettavat normit ovat EVL 52c ja 52h §:t sekä OYL 17 luku. Veronkiertoa pohdittaessa tulee mah-

dollisesti kyseeseen myös VML 28 ja 29 §:t. Lisäksi työssä sivutaan sukupolvenvaihdokseen liit-

tyviä TVL 48 § ja PerVL 55-57 §:iä. Normien tulkinnan apuna käytetään säännösten lainvalmis-

teluun liittyviä asiakirjoja, kuten hallituksen esityksiä ja valiokuntamietintöjä. Jakautumista kos-

keva kotimainen lainsäädäntö perustuu yritysjärjestelydirektiiviin, joten direktiivi on myös tärkeä 

lähde erityisesti veronkiertokysymyksessä. Lainvalmisteluasiakirjoista ja yritysjärjestelydirektii-

vistä haetaan apua siitä, mitä lainsäätäjä on mahdollisesti säännöksillä tarkoittanut. 
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Jakautumisesta on annettu useita KHO:n ja KVL:n ennakkoratkaisuja. Oikeustapaukset ovat yk-

sittäistapauksia mutta tutkimuksessa erittäin tärkeitä, koska niistä saa paljon tulkintaviitteitä ja 

ohjeita. Tapauksista pyritäänkin löytämään vastauksia säännösten soveltamisongelmiin ja miten 

annettuja tapauksia voidaan jatkossa soveltaa muihin jakautumisiin. Osa ennakkotapauksista on 

julkaistuja ja osa ei.  

 

Jakautumista koskevat säännökset tulivat voimaan osakeyhtiölakiin 1.9.1997 ja elinkeinovero-

lakiin 1.1.1996. Yhtään väitöskirja- tai lisensiaattitason tutkimusta jakautumisesta ei ole, mutta 

paljon aihetta sivuavia kylläkin, esim. yritysjärjestelyjä ja sukupolvenvaihdoksia koskevaa tutki-

musta.  

 

Tutkimuksen keskeisimpinä lähdeteoksina on käytetty eri asiantuntijoiden yritysjärjestelyistä 

kirjoittamia teoksia ja artikkeleita. Oikeuskirjallisuudessa on tutkittu yritysjärjestelyitä, niiden 

menettelyjä, verokohtelua. Lisäksi tärkeän osan lähdeaineistoa muodostavat mm. Verotus ja Ti-

lintarkastuslehtien asiantuntijakirjoitukset. 
 
 
 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Toisessa luvussa tutustutaan yleisellä tasolla erilaisiin sukupolvenvaihdoksen toteutusmuotoihin, 

muihin yritysjärjestelykeinoihin ja arvioidaan lyhyesti niiden käyttökelpoisuutta ja veroseuraa-

muksia. Lisäksi tässä luvussa tuodaan esiin verolainsäädännön sukupolvenvaihdoksen veronhuo-

jennussäännökset, jotka ovat olennaisia kokonaissuunnittelun kannalta. Tässä luvussa luodaan 

pohjaa myös sille, miksi juuri jakautuminen on varteenotettava vaihtoehto kaikista muista yritys-

järjestelymuodoista.  

 

Kolmannessa luvussa keskitytään jakautumista sääntelevään lainsäädäntöön ja jakautumisen taus-

toihin eli yritysjärjestelydirektiiviin. Luvussa selvitetään ensin EY-oikeuden merkitys sekä mah-

dollinen aiheeseen liittyvä EY-tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Tämän jälkeen luvussa esitetään 

kansallinen jakautumisen yhtiö- sekä verolainsäädäntö, jotta saadaan kuva mitä jakautuminen 

käytännössä tarkoittaa ja mitkä ovat sen seuraukset ja veroriskikohdat. 

                                                                                                                                                                                            
6 Aarnio (1989) s.55 
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Neljännessä luvussa keskitytään pohtimaan ja selvittämään miten jakautumista voitaisiin käytän-

nössä hyödyntää sukupolvenvaihdoksessa. Luvussa tuodaan esiin jakautumisen monikäyttöisyys 

sukupolvenvaihdoksissa sekä siihen liittyvät veroedut. Jakautumisella voi olla olennainen vai-

kutus mm. osakkeen arvoon ja tällä saattaa olla käytännössä hyvinkin suuri merkitys sukupolven-

vaihdoksen kokonaisverotuksessa. Lopuksi luvussa tuodaan esimerkin avulla esiin miten jakautu-

mista voidaan käyttää sukupolvenvaihdoksen esitoimena. 

 

Viidennessä luvussa pohditaan enemmän jakautumiseen liittyviä erityisiä veroriskejä ja erityisti-

lanteita, jotka tulevat eteen jakautumisen jälkeen. Tässä luvussa tuodaan esiin mihin muihin seik-

koihin jakautuminen vaikuttaa. Luvussa esitetään, mikä riski jakautumisen jälkeen toteutettavilla 

oikeustoimilla mahdollisesti on jakautumisen veroneutraaliin arviointiin ja miten jakautuminen 

vaikuttaa osingonjakoon sekä sukupolvenvaihdoksen veronhuojennukseen. Ongelmia havainnol-

listetaan esimerkein. 

 

Kuudennessa luvussa kerätään yhteen se, onko kaikkiin esitettyihin ongelmiin saatu vastaus. Lu-

vussa esitetään kokoavasti myös tulevat lainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset sekä poh-

ditaan jakautumisen tämän hetkistä oikeustilaa tutkimuksessa esitetyn oikeuskäytännön pohjalta.  
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2. SUKUPOLVENVAIHDOS JA SEN VEROTUS PÄÄPIIRTEISSÄÄN 

 
 
2.1 Osakeyhtiön valmistaminen sukupolvenvaihdokseen 

 
2.1.1 Yritysjärjestelyjen käyttömahdollisuudet sukupolvenvaihdoksessa 

Monesti saattaa olla vaikeaa siirtää yrityksen omistus jatkajille esimerkiksi liian korkean osak-

keen käyvän arvon vuoksi. Jatkajilla saattaa olla ongelma löytää rahoitusta osakekaupalle. Lisäksi 

saattaa olla tilanne, että luopujat eivät ole hoitaneet yksityistalouttaan kuntoon eläkepäivien va-

ralle ts. luopujille on tiedossa erittäin pieni yrittäjäeläke. Yritykseen on myös saattanut kertyä 

huomattavaa varallisuutta, jota ei välttämättä tarvita normaalin liiketoiminnan hoitamiseen. 

Kaikki nämä tekijät yhdessä vaikuttavat siihen, että saattaa olla järkevää aloittaa sukupolven-

vaihdos valmistelevilla järjestelyillä.  

 

Yritysjärjestelysäännökset mahdollistavat yksittäisen yrityksen uudelleenjärjestelyn ilman välittö-

miä veroseuraamuksia7. Yritysjärjestelyt tarjoavat hyvän mahdollisuuden vaiheittaisen sukupol-

venvaihdoksen toteuttamiseen; ensin muokataan yritys sopivaksi ja vasta sitten toteutetaan varsi-

nainen sukupolvenvaihdos. Parhaimmillaan sukupolvenvaihdosprosessissa voidaan päästään sel-

laiseen lopputulokseen, jossa luopujalle, jatkajalle eikä yhtiölle muodostu yhtään maksettavaa 

veroa. Varsinaisia yritysjärjestelyjä ovat elinkeinoverolain 52a-52g §:ssä tarkoitetut sulautumi-

nen, jakautuminen, liiketoimintasiirto sekä osakevaihto. 

 

Osakevaihdosta säädetään EVL 52f §:ssä. Johtoajatuksena on jatkuvuuden periaate, mikä tarkoit-

taa mm. sitä, että vaihtoon ei kohdisteta luovutusvoiton verotusta. Verotus lykkääntyy siihen 

ajankohtaan, jolloin vaihdossa saadut osakkeet luovutetaan. Osakevaihdossa luovuttaja saa vas-

tikkeeksi osakkeet hankkivan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. Käytännössä suku-

polvenvaihdoksessa osakevaihtoa voidaan käyttää siten, että luopuja ja jatkaja vaihtavat yhtiöi-

densä osakkeita keskenään. Osakevaihdossa korotetaan osakepääomaa suunnatulla annilla apport-

tia vastaan. Apportti muodostuu luovutettavista osakkeista. Osakkeiden vaihtamisella ei saada ai-

kaan lopullista sukupolvenvaihdosta, koska luopuja saa vastikkeeksi jatkajan osakkeita. Osake-

                                                           
7 Ks. tark. Yritysjärjestelyjen verosuunnittelusta Mattila (2002). 
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vaihto sopii parhaiten tilanteisiin, joissa halutaan rakentaa yhtiöryhmää konsernin muotoon ja 

muuttaa omistuksen kohdetta.8  

 

Liiketoimintasiirrolla (EVL 52d §) voidaan erottaa jatkamisen kannalta tarkoituksenmukainen 

kokonaisuus toiseen yhtiöön. Liiketoimintasiirrossa muodostuu yleensä konserni. Liiketoiminta-

siirrossa yritys luovuttaa jonkin liiketoiminnan varoineen ja velkoineen toiselle yhtiölle ja saa 

vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön liikkeelle laskemia uusia osakkeita. Sukupolvenvaihdoksissa 

liiketoimintasiirrolla voidaan muodostaa pienempi yrityskokonaisuus jatkajaa varten. Liiketoi-

mintasiirron jälkeen uudet osakkeet voidaan myydä eteenpäin jatkajille. Ongelmana vain on se, 

että kauppahinta tuloutuu yhtiössä, eikä uuden yhtiön omistus ole suoraan osakkeenomistajien 

hallittavissa. Lisäksi osakkeiden luovutukseen jatkajille esim. lapsille ei voida soveltaa TVL:n 

eikä PerVL:n mukaisia huojennuksia.9

 

Myös EVL 52a §:ssä tarkoitetulla sulautumisella voidaan yhdistää jatkajan ja luopujan varal-

lisuutta. Sulautumisessa voidaan kätevästi yhdistää luopujan yhtiö jatkajan yhtiöön ilman välissä 

tehtävää osakekauppaa. Tällaisessa suorassa fuusiossa luopuja tulee mukaan jatkajan yhtiöön. 

Tämän jälkeen täytyy vielä tehdä järjestelyjä, jotta luopuja saadaan yrityksestä pois. Tällä tavoin 

voidaan kuitenkin saavuttaa sellainen omistusrakenne, joka mahdollistaa asteittaiseen omistuk-

senvaihdokseen.10  

 

Uusia osakkeenomistajia voidaan saada yhtiöön myös muillakin kuin varsinaisilla yritysjär-

jestelykeinoilla. Aina ei ole tarve muuttaa yrityksen rakennetta. Uusia omistajia voidaan hankkia 

yhtiöön myös tavallisen kaupan tai lahjan sijasta esimerkiksi suunnatulla osakeannilla. Tälläkään 

tavoin ei voida suoraan siirtää omistusta uudelle yrittäjälle, vaan luovuttajan täytyy siirtää omis-

tus erillisellä luovutuksella. Lisäksi paljon käytetty keino on myös omien osakkeiden hankki-

minen tai lunastaminen sukupolvenvaihdostilanteissa. Jos tuleva liiketoiminnan jatkaja jo on yh-

tiön osakas, voi väistyvä omistaja luopua omistuksestaan siten, että yhtiö hankkii osakkeet luo-

puvalta osakkaalta. Lunastaminen tarkoittaa sitä, että osakeyhtiö alentaa osakepääomaa lunastet-

tuja osakkeita vastaan. Hankkiminen tarkoittaa sitä, että yhtiö voi luovuttaa nämä osakkeet vielä 
                                                           
8 Ks. tark. Immonen & Lindgren (2004) s. 251-256. Ks. myös osakevaihdosta verotuksessa: Immonen (2002) ss. 870 
ja Järvenoja (2003) ss. 143. 
9 Ks. tark.. Immonen & Lindgren (2004) s. 257-260. Ks.myös liiketoimintasiirto sukupolvenvaihdoksessa myös 
Lindgren (2001), s. 293-296.Ks. tarkemmin liiketoimintasiirrosta Mehtonen (2001).  
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eteenpäin. Tällaiset luovutukset ovat luopujille veronalaista tuloa. Tällaisissa tilanteissa ei luon-

nollisesti voida myöskään hyödyntää verolainsäädännön sukupolvenvaihdoshuojennuksia.11

 

2.1.2 Jakautuminen ja sukupolvenvaihdos 

Miksi sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa kannattaa valita jakautuminen kaikista muista yritys-

järjestelykeinoista? EVL 52c §:n mukaisella jakautumisella ei voida suoraan muuttaa omistus-

suhteita, mutta se toimii erittäin hyvin sukupolvenvaihdoksen ensihoitona, paremmin kuin esim. 

liiketoimintasiirto. Paremmin siksi, koska jakautumisen jälkeen osakeluovutuksiin voidaan 

soveltaa TVL:n ja PerVL:n sukupolvenvaihdoksen huojennuksia. Lisäksi jakautumisella on hel-

pompaa siirtää haluttu kokonaisuus toiseen yhtiöön kuin liiketoimintasiirrossa. Jakautumissään-

nöksissä ole rajattu siirrettävää omaisuutta mitenkään, kun liiketoimintasiirrossa taas täytyy siir-

tää jokin selvä liiketoimintakokonaisuus.12 Jakautuminen sopii erityisesti yrityksille, jotka ovat 

pitkäikäisiä ja niihin on kertynyt vuosien varrella suuri ja monipuolinen varallisuus. Yrityksellä 

saattaa olla huomattava sijoitusomaisuus tai arvokkaita kiinteistöjä ja huoneistoja. Suuri varalli-

suus ei ehkä kiinnosta jatkajaa ja jatkajan kannalta varallisuus voi olla liiallista. Varallisuus 

nimittäin nostaa yrityksen arvoa ja sen myötä kauppahintaa. Sukupolvenvaihdos saattaa vaikeu-

tua usein juuri sen vuoksi, että jatkajasukupolvella ei ole mahdollisuutta rahoittaa kauppahintaa. 

Toisaalta myös luopujilla on tarve saada yritykseen kertynyt varallisuus hallintaan eläkepäivien 

varaksi.13

 

Jakautumisella voidaan siis alentaa yhtiön osakkeiden arvoa ja täten helpottaa sukupolvenvaih-

doksen toteutumista. On olemassa myös muita keinoja alentaa osakkeiden. Esimerkiksi yhtiö voi 

muuttaa osakelukumääräänsä suuremmaksi. Näin yksittäisen osakkeen nimellisarvo ja käypä arvo 

pienenevät. Tämä taas ei ehkä kuitenkaan johda mielekkääseen lopputulokseen, koska suuri 

osakelukumäärä saattaa hankaloittaa sopivan omistusosuuden siirtämistä. PerVL:n sukupolven-

huojennusten saaminen edellyttää 10 %:n omistuksen siirtoa. Tällöin osakkeita joudutaan siirtä-

mään useita ja kauppahinta saattaakin nousta liian suureksi.  Yhtiö voi myös myydä omaisuuttaan 

                                                                                                                                                                                            
10 Ks. tark. Immonen & Lindgren (2004) ss. 269. Ks. myös Järvenoja (2003) s.41-70 ja Immonen (2002) s. 583-693. 
11 Ks. tark. toimenpidesarjoista ja yritysjärjestelyistä sukupolvenvaihdoksissa Immonen & Lindgren (2004) ja 
Järvenoja (2003). 
12 Ks. lisää asiasta kappaleessa 5.1.2. Yritys- ja pääomaverouudistus toivat uusia suunnittelu mahdollisuuksia 
liiketoimintasiirron käyttöön. Ks. tark. Mehtonen (2001). 
13 Ks. tark. Immonen & Lindgren (2004) s. 203 ja Lindgren (2001) s. 296-321 ja Järvenoja (2003) s. 82-86. 
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ennen omistuksen vaihtoa tai jakaa osinkona turhia voittovaroja keventääkseen tasettaan.14 Näistä 

toimenpiteistä kuitenkin seuraa yleensä veroseuraamuksia15. Jakautumisella yhtiö voidaan pilk-

koa sopiviin osiin täysin veroseuraamuksitta ja omistajanvaihto voi olla järkevämmin tehtävissä 

tämän jälkeen. Jakautumisella voidaan erottaa varallisuus omaan yhtiöön ja varsinainen liike-

toiminta omaan yhtiöön. Näin liiketoimintaa harjoittava yhtiö voidaan luovuttaa jatkajille olen-

naisesti alemmalla hinnalla.16

 

Jakautumiseen ei liity varsinaisia sukupolvenvaihdoshuojennuksia. Jakautuminen on kuitenkin 

sellaisenaan verotuksessa huojennettu tilanne, koska siihen noudatetaan jatkuvuusperiaatetta. Yh-

tiön jakautuessa ei osakkeenomistajille eikä yhtiölle aiheudu mitään veroseuraamuksia. Jakautu-

misen avulla saavutetaan kuitenkin merkittävä veroetu ja saadaan aikaan merkittävää verosäästöä. 

Tämä onkin verosuunnittelun näkökulmasta tärkein vaikutus17. Tämä näkyy esim siten, että ja-

kautumisen jälkeen on mahdollista soveltaa osakkeiden luovutukseen TVL 48 §:n huojennusta. 

Jakautuvan yhtiön osakkeenomistaja saa vastikkeeksi uuden yhtiön osakkeita. Tässä vaiheessa ei 

vielä veroteta osakkeiden luovutuksesta. Osakkeiden omistusaika lasketaan siitä ajankohdasta, 

jolloin jakautuvan yhtiön osakkeet on hankittu. Kun nämä osakkeet luovutetaan eteenpäin TVL 

48 §:n ehtojen täyttyessä, myyjää ei veroteta lainkaan. Näin saadaan yritys siirrettyä veroseuraa-

muksitta jatkajille ja vielä sellaisena kokonaisuutena, joka soveltuu jatkajien intresseihin parhai-

ten. Jakautumisen jälkeen tehtävään osakkeiden luovutukseen voidaan soveltaa myös PerVL 55-

57 §:n huojennuksia, kun näiden säännösten edellytykset täyttyvät. Näiden syiden vuoksi jakau-

tuminen on eri EVL:n yritysjärjestelykeinoista erittäin käyttökelpoinen vaihtoehto sukupolven-

vaihdoksissa. 

 

 

 

 

                                                           
14 Ks. tark. Immonen & Lindgren (2004), s.246-250. 
15 Osingot jaetaan osingonsaajan verotuksessa verovapaaseen osaan, ansio- ja pääomatulo-osuuteen. Laskennan 
perusteena on osakkeen matemaattinen arvo. Erityisesti pienissä perheyhtiöissä matemaattinen arvo on pieni ja 
osingot verotetaan suurimmaksi osaksi ansiotulona progressiivisen asteikon mukaisesti. Suurien osinkojen kohdalla 
ansiotuloveroprosentti voi nousta suuremmaksi kuin pääomatulojen veroprosentti 28 %. 
16 Ks. myös jakautumisen hyödyllisyydestä: Lindgren (2001), s. 316-321, Järvenoja (2003), s.82-86 ja Immonen & 
Lindgren (2004), s.203-246. 
17 Ks. tark. veroeduista Mattila (2002) s. 10. 
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2.2 Yleistä sukupolvenvaihdoksen toteuttamisesta 

 
2.2.1 Yleisimmät sukupolvenvaihdoksen toteutustavat   

Yritysjärjestelyt eivät sellaisenaan mahdollista omistuksen siirtoa jatkajille, vaan tarvitaan 

jatkotoimia. Sukupolvenvaihdoksen tarkoituksena on siirtää yritys tai sen osan omistusoikeus 

jatkajille. Keinoja omistuksen siirtoon on useita. Tässä esitetään käytetyimmät tavat osakeyhtiön 

osakkeiden omistusoikeuden siirtämiseen:18

 

Myynti käypään hintaan 

Myytäessä osakeyhtiön osakkeita myyjää (luonnollinen henkilö ja kotimainen kuolinpesä) vero-

tetaan TVL 45-49§:n mukaan luovutusvoitosta. Tätä vaihtoehtoa käytetään yleensä perheen ulko-

puolisiin tahoihin. Pääsäännön mukaan luovutuksesta saatu voitto on pääomatuloa, josta määräy-

tyy veroa 28 prosenttia. Voiton määrä lasketaan siten, että luovutushinnasta vähennetään TVL 46 

§:n mukaan omaisuuden poistamatta olevan osan ja voiton hankkimisesta muodostuneiden 

menojen yhteismäärä. Luonnollisiin henkilöihin voidaan soveltaa vaihtoehtoisesti hankintameno-

olettamia, jos ne ovat verotuksellisesti edullisempia. Jos henkilö on omistanut osakkeet vähintään 

10 vuotta, luovutushinnasta vähennetään 40 prosenttia. Jos henkilö on omistanut osakkeet alle 10 

vuotta, hankintameno-olettama on 20 prosenttia luovutushinnasta. 

 

Vastikkeellisiin luovutuksiin liittyy myös velvollisuus varainsiirtoveron maksamiseen. Varain-

siirtoveron maksaa ostaja. Arvopapereiden osalta verokanta on 1,6 % (VSVL 15 § ja 20 §).  

 

Myynti alihintaan 

Yleensä vanhempien ja lasten väliset kaupat pyritään tekemään mahdollisimman alihintaisina. 

Yleensä syynä on se, että pyritään helpottamaan jatkajien kynnystä tulla yrityksen omistajiksi. 

Monesti liian korkea kauppahinta saattaa muodostaa käytännön ongelmia eli kaupalle ei saada 

tarpeeksi rahoitusta. Myynti alihintaan eli lahjanluonteinen kauppa saattaa tarjota hyviä keinoja 

mahdollisimman alhaisen kauppahinnan määrittämiseen.19

 

                                                           
18 Ks. eri sukupolvenvaihdoksen toteuttamistavoista tarkemmin. Immonen & Lindgren (2004) ja Lindgren (2001). 
Ks. myös Manninen (2001). Ks. myös Siikarla (2001). Ks. myös VH (2004). Yleisesitys eri vaihtoehdoista Mattila 
(2003). Ks. myös Immonen (2002b). 
19Ks. tark. Lindgren (2001) s. 133.135. Ks. myös Immonen & Lindgren (2004) s.  
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Perintö- ja lahjaverolain 3 luvussa, jossa säädetään lahjaveron suorittamisvelvollisuudesta ja mää-

rästä, on säännös niin sanotusta lahjanluonteisesta kaupasta. Jos luovutussopimuksessa sovittu 

vastike on enintään ¾ luovutettavan omaisuuden käyvästä arvosta, katsotaan käyvän hinnan ja 

luovutuksessa käytetyn hinnan välinen erotus PerVL 18 §:n 3 mom:n nojalla lahjaverotuksessa 

lahjaksi. Normaalisti siis lahjan saaja joutuu maksamaan lahjaveroa saannostaan, jos esim. van-

hemmat myyvät omistamansa yhtiön osakkeita alihintaan. Jos kauppahinta ylittää ¾-säännön, ei 

käyvän hinnan ja vastikkeen eroa katsota lahjaksi.  

 

Lahjanluonteinen kauppa on veronalainen luovutus myös tuloverotuksessa myyjälle. Sillä ei ole 

merkitystä onko vastike yli vai ali ¾ osakkeen käyvästä arvosta.20 Alihintaisen kaupan yhteydes-

sä voi kuitenkin syntyä tulkintaongelmia tuloverotuksessa luovutusvoiton suuruuden määrittämi-

sessä. Luovutus on alihintaisessa kaupassa osin vastikkeellinen ja osin vastikkeeton. Luovutus-

voiton määrää laskettaessa on ratkaistava, saako luovuttaja vähentää koko hankintamenon vai 

vain vastikkeellista osaa vastaavan osan. Jos omaisuus on luovutettu käypää arvoa alempaan hin-

taan, luovutus jaetaan ns. jakamisperiaatteella TVL 47.5 §:n mukaan maksetun ja käyvän arvon 

suhteen perusteella vastikkeelliseen ja vastikkeettomaan osaan. Myyjän luovutusvoittoa lasket-

taessa hankintamenona vähennetään vain vastikkeellisesti luovutettua vastaava osa hänen hankin-

tamenostaan.21 Alinta mahdollista kauppahintaa suunniteltaessa voidaan hakea ennakkoratkaisu 

verovirastosta (PerVL 39a §). 

 

Alihintaisissa kaupoissa varainsiirtovero määrätään vain sovitun vastikkeen perusteella. Lahjan 

osuudesta veroa ei määrätä (VSVL 4.3, 6.1, 15.2 ja 20.1 §). 

 

Lahja, perintö tai testamentti 

Jos varallisuutta siirretään jatkajille lahjan muodossa, se johtaa yleensä lahjaverotukseen lahjan 

saajilla. Verotettavan lahjan alaraja on 3400 euroa, mutta samalta antajalta saadut lahjat lasketaan 

yhteen kolmen vuoden ajalta (PerVL 19 §:n 3 k.). Lahjaveroasteikko on progressiivinen ja lahja-

veron määrään vaikuttaa lahjan arvo ja se, kuka on lahjan saaja.(PerVL 14 §). 

 

                                                           
20 Ks. tark. Räbinä (2001), s.454-455. 
21 Ks. tarkemmin lahjanluonteisesta luovutuksesta mm. Räbinä & Nykänen (2006) ss. 149. 
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Yritys voidaan siis siirtää usealla tavalla jatkajille. Jos siirtoa ei suoriteta elinaikana, niin varat 

siirtyvät perinnön muodossa. Varallisuus siirtyy tällöin suoraan perintökaaren nojalla perillisille. 

Perinnöstä määrätään saajalle perintövero (PerVL 1 §). Perintöveron määrää koskevat samat peri-

aatteet kuin lahjaankin, esim. veroasteikko on sama. Perintöosuuksien määrään ja sitä kautta 

perinnön saajien verotukseen vaikuttavat monet seikat. Jäämistöstä voidaan määrätä mm. erilai-

silla testamenteilla. Perintöverotuksessa joudutaan ottamaan huomioon myös ositusta koskevat 

säännökset, mikäli jäämistössä on avio-oikeuden alaista omaisuutta.22

 

2.2.2 Sukupolvenvaihdoksen verotuksen huojentaminen 

Huojennus tuloverotuksessa 

Luopuja voi myydä tietyillä edellytyksillä yhtiönsä osakkeet täysin verovapaasti jatkajille. Vero-

vapauden edellytykset on määrätty TVL 48.1 §:n 3 kohdassa: 

Luovutusvoitto on verovapaata, jos ostajana on joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa 

• myyjän lapsi tai tämän rintaperillinen 

• myyjän sisar, veli, sisarpuoli tai velipuoli. 

Lisäksi edellytetään, että 

• myyjä on omistanut osakkeet yli 10 vuotta 

• luovutettavien osakkeiden vähimmäismäärä on 10 %. 

 

Perheyhtiöissä toteutettu vastikkeellinen luovutus kuuluu huojennussäännöksen piiriin. Luovu-

tuksen kohteena voi olla muunkin kuin elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeet. Toimi-

alalla ei siis ole merkitystä. Huojennuksen piiriin kuuluvat myös kiinteistöyhtiön osakkeet. 

Myöskään yhtiön eri tulolähteillä ja yhtiöön sovellettavalla tuloverolailla ei ole merkitystä huo-

jennussäännösten soveltamisessa.23

 

Tämän sukupolvenvaihdossäännöksen soveltaminen tarjoaa erittäin edullisen tavan yhtiön osak-

keiden luovuttamiseen lähiomaisille. Laissa on kuitenkin säännös huojennussäännöksen vää-

                                                           
22Ks. tarkemmin Mattila (2003) s.7 ”Lahjajoitusta suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon useita verosuunnittelu-
malleja, joilla lahjaverotusta saadaan kevennettyä. Lahjoitusta suunniteltaessa ei pidä tuijottaa vain lahjaveron mää-
rää vaan ottaa huomioon myös kohteesta saatavan tuoton verotus. Yksi käytetyimpiä verosuunnittelumalleja onkin 
hallinta- tai tuotto-oikeuden pidättäminen itselleen eliniän. Ideana on lahjaverotuksessa saatava verosäästö. Verovel-
volliselle tulevan lahjan arvosta saadaan vähentää mm. tällaisen tuotto-oikeuden arvo. ” Ks. myös Siikarla (2001) 
s.51-80. 
23Ks. tark. Immonen & Lindgren (2004) s.87. Ks. Myös Lindgren (2001) s.148-169. Ks. myös VH (2004). 
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rinkäytön estämiseksi. Sukupolvenvaihdoksella saatuja osakkeita ei voida luovuttaa edelleen 

ennen kuin viisi vuotta on kulunut saannosta. Jos luovutus tapahtuu ennen kuin viisi vuotta on 

kulunut, kohdistuu tällaiseen luovutukseen ankara verotus. TVL 48.5 §:n mukaan luovuttajan 

luovutusvoittoa laskettaessa hankintamenosta vähennetään se veronalaisen luovutusvoiton määrä, 

jota ei pidetty hänen saantomiehensä veronalaisena tulona.24

 

Huojennukset perintö- ja lahjaverotuksessa 

PerVL 55-57 §:issä säädetään veron maksuunpanoa sekä maksuaikaa koskevasta veronhuojen-

nuksesta. Näitä huojennuksia voidaan soveltaa perintö- ja lahjaverotuksessa. PerVL 55 §:ssä sää-

detään osittaisesta perintö- tai lahjaveron maksuunpanematta jättämisestä ja saman lain 56 §:ssä 

perusteella verovelvollinen voi saada pidennetystä veron maksuajalle. Näiden säännösten sovel-

taminen edellyttää, että verovelvollinen esittää siitä vaatimuksen verotoimistolle ennen vero-

tuksen toimittamista.  

 

Edellytyksenä maksuunpanohuojennukselle PerVL 55 §:n nojalla on, että: 

• saantoon sisältyy maatila, yritys taikka niiden osa 

• saaja jatkaa saaduilla varoilla maatilataloutta tai yritystoimintaa ja 

• vero on maatila- tai yritysvarallisuuden osalta vähintään 850 euroa. 

PerVL 57 §:ssä on määritelty luovutettavan yrityksen osa. Lainkohdan mukaan luovutuksen 

kohteena täytyy olla 10 % yrityksen osakkeista tai osuuksista. 

 

Sukupolvenvaihdostilanteissa voidaan hyödyntää myös lahjanluonteista kauppaa erittäin hyvin, 

kun edellä mainitut PerVL 55 §:n edellytykset täyttyvät lahjan osalta. Sukupolvenvaihdostilan-

teissa voidaan kauppahintaa määritellä vielä alle ¾ käyvästä arvosta. Jos yrityksen osakkeiden 

vastike on enemmän kuin 50 % luovutettavan omaisuuden käyvästä arvosta, jätetään lahjavero 

kokonaan maksuunpanematta. Lahjanluonteisen kaupan rajoja onkin kaksi; ¾ -sääntö (PerVL 

18.3 §) ja ½ -sääntö (PerVL 55.3 §). Jos sovittu vastike on tasan tai alle puolet käyvästä arvosta, 

veronhuojennus lasketaan suhteellisesti lahjaa vastaavan osuuden mukaan. 

 

On tärkeää huomata, että ½ -sääntö ei muuta lahjanluonteisten luovutusten yleissäännöstä (PerVL 

18 §: 3 mom), vaan ½ -sääntö (PerVL 55.3 §) on erityissäännös, joka ohittaa pääsäännön ja tulee 
                                                           
24 Ks. tark. Immonen & Lindgren (2004) s.93. Ks. myös Lindgren (2001) s.148-169. Ks. myös VH (2004). 
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sovellettavaksi vain PerVL 55 §:ssä tarkoitetuissa sukupolvenvaihdosluovutuksissa.25 Yrityksen 

osakkeet voidaan siis myydä sukupolvenvaihdostilanteissa alle ¾ osakkeiden käyvästä arvosta. 

Ostajaa ei siis säädettyjen edellytysten täyttyessä veroteta lainkaan lahjasta, mikäli kauppahinta 

ylittää 50 % omaisuuden käyvästä arvosta. 

 

PerVL 56 §:ssä on säädetty pidennetystä maksuajasta. Säännöksen soveltamisedellytykset ovat 

muutoin samat kuin PerVL 55 §:n maksuhuojennuksessa. Lisäedellytyksenä vielä on, että vero 

maksuhuojennuksen jälkeen on vähintään 1.700 €. Tällöin vero voidaan maksuunpanna 850 

euron suuruisina vuotuisina erinä viiden vuoden aikana. Maksuajalta ei peritä korkoa.26

 

                                                           
25 Lindgren (2001) s.133 
26 Ks. lisää verohuojennuksista Lindgren (2001) s. 95-147. Ks. myös Immonen & Lindgren (2004). Ks. myös VH 
(2004). Ks. myös Manninen (2001) ja Siikarla (2001)s. 344-360. 
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3. JAKAUTUMISEN NORMITAUSTASTA 

 

3.1 Eurooppavero-oikeudellinen normitausta 

 
3.1.1 EY-oikeuden merkityksestä  

Unionin perustamissopimuksessa käsitellään välillisen verotuksen yhdenmukaistamisesta. Sopi-

muksessa ei suoranaisesti mainita välittömiä veroja lainkaan27. Perustamissopimuksen 94 artiklan 

nojalla neuvosto voi antaa yksimielisesti komission ehdotuksesta direktiivejä jäsenvaltioiden la-

kien lähentämisestä, jotka suoraan vaikuttavat yhteismarkkinoiden toteuttamiseen. Välitön vero-

tus kuuluu jäsenvaltioiden kansalliseen määräysvaltaan, mutta sitä voidaan yhdenmukaistaa pe-

rustamissopimuksen 94 artiklan perusteella. Tämän artiklan perusteella on annettu mm. ns. Yri-

tysjärjestelydirektiivi (90/435/ETY)28. Lainsäädäntötaustan vuoksi EY-oikeudella on merkitystä 

jakautumista koskevien säännösten tulkinnassa.29

 

Vaikka perustamissopimus ei sisällä säännöksiä välittömästä verotuksesta, voivat sen määräykset 

välillisesti vaikuttaa jäsenvaltioiden verolainsäädäntöön ja lakien käytännön soveltamiseen. Tä-

män vuoksi jäsenvaltiot voivat käyttää sille jätettyä toimivaltaa tuloverotuksen osalta yhteisön 

periaatteiden mukaisesti.30 Liittyessään Euroopan Unioniin jäsenvaltio sitoutuu perustamissopi-

muksen määräyksiin. Se merkitsee sitä, että kansallisten tuomioistuinten ja viranomaisten on jä-

tettävä soveltamatta kansallista normia, jos se on ristiriidassa EY-normin kanssa. Etusija on kai-

killa yhteisönormeilla.31  

 

Kansallisten viranomaisten on otettava EY-oikeus eli eurooppaoikeudellinen lainsäädäntö ja 

oikeuskäytäntö huomioon soveltamistilanteissa. Kansallisia säännöksiä on tulkittava ja sovelletta-

va siten, että ne eivät ole ristiriidassa EY-oikeuden kanssa. Silloin jakautumisen hyväksyttävyyttä 

                                                           
27 Ks. tark. Terra & Wattel s.14. 
28 Koskee sulautumisia, jakautumisia, varojen siirtoa ja osakkeiden vaihtoa sovellettavasta yhteisestä 
verojärjestelmästä. Direktiiviä on muutettu muutosdirektiivillä 17.2.2005 2005//ETY. Ks. tark. Terra & Wattel 
(2001) s. 14. 
29 Ks. tarkemmin yhteisön oikeuden rakenteesta Eerola yms. (2000). Ks. myös Vapaavuori (2003) s.13-24. 
30 Ks. tarkemmin EY-oikeuden vaikutuksesta verotukseen esim. Terra & Wattel (2001), Vapaavuori (2003) s. 340- ja 
Äimä (2003). Ks. myös Mehtonen (2001) s. 64. 
31Ks. myös Mehtonen (2001)  s. 95: ” Kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten on otettava huomioon ja 
sovellettava EY-oikeutta eli eurooppalaista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä.” Ks. myös Myrsky 2004 s. 42. Ks. 
myös Vapaavuori (2003) s. 23, 86. 
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tulkittaessa on otettava direktiivin mukainen tulkintalinja. EY-oikeutta sovellettaessa sen erilaisia 

tulkintametodeja on verrattava kotimaiseen sanamuodon mukaiseen tulkintaan.32 Lojaliteetti-

periaate asettaa jäsenvaltioille ja sen virkamiehille velvollisuuden täyttää kaikki EY-oikeudelliset 

velvoitteensa. Kansallisten tuomioistuinten lisäksi myös kaikkien hallinnollisten virkamiesten on 

tulkittava kansallista verolainsäädäntöä EY-oikeuden tarkoituksen ja sisällön mukaisesti.33

 

Perustamissopimuksen 220 artiklan (ent. 177 artikla) mukaan EY-tuomioistuin on toimivaltainen 

tulkitsemaan yhteisön oikeutta silloin, kun yhteisön oikeuden kohteena ei ole suoraan yksin-

omaan kansallinen järjestely. EY-tuomioistuimen ratkaisut ohittavat aina ristiriitatilanteissa koti-

maisen lain. Tuomioistuimen ratkaisuilla onkin merkitystä lain soveltamisessa ja ne tosiassa oh-

jaavat lainkäyttöä ja viranomaistoimintaa34.  

 

 

3.1.2 Yritysjärjestelydirektiivi;  merkityksestä jakautumisen kannalta 

EVL:n yritysjärjestelysäännökset (EVL 52-52h §:t) perustuvat edellä mainittuun yritysjärjestely-

direktiiviin.35 Direktiiviä on muutettu 17.2.2005 annetulla muutosdirektiivillä.36 Sen eurooppa-

yhtiöitä koskevat muutokset on implementoitu lainsäädäntöömme 1.1.2006 alkaen. Muut muu-

tokset tulee implementoida viimeistään 1.1.2007. Kun tätä tutkielmaa on kirjoitettu, uusi hallituk-

sen esitys ei ole vielä ollut käytettävissä37. Direktiiviin on jakautumisen osalta otettu lisäys osit-

taisjakautumisesta. Tätä ei ollut aikaisemmin. Tässä työssä keskitytään uuteen direktiiviin, koska 

tämä tulee pian Suomessa voimaan. 

 

 
                                                           
32Ks. tark. Myrsky (2004), s. 42. Ks. myös Äimä (2003) s. 25 ja Äimä (1999) s. 502-504. EY-tuomioistuimen 
tulkintatapa on painottunut selkeästi teleologiseen eli tavoitteelliseen laintulkintatapaan. Tämän lisäksi EY-
tuomioistuin käyttää tulkinnassa sananmuodon mukaista, historiallista ja systemaattista tulkintatapaa. Teleologisessa 
tulkinnassa tuomistuin selvittää säännöksen objektiivisen tarkoituksen ja ratkaisee asian tämän mukaisesti. Ks. myös 
Vapaavuori (2003) s. 45. 
33 Liede & Jokinen (2003), s. 55-57. 
34 Myrsky (2004), s. 43. Ks. myös Vapaavuori (2003) s. 348. 
35 90/434/ETY. Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivi eri jäsenvaltioidda olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, 
jakautumisiin, varojen siirtoihin ja osakkeiden vaihtoa sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä. Direktiivistä 
käytetään myös nimityksiä yritysjärjestelydirektiivi ja fuusiodirektiivi. 
36 2005/19/EY. Muutoksen jälkeen direktiivin virallinen nimi on Neuvoston direktiivi eri jäsenvaltioissa olevia 
yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakevaihtoihin sekä 
eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavista 
yhteisistä verojärjestelmistä 90/434/ETY. 
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Direktiivissä säädetään jakautumisesta seuraavasti: 
Yritysjärjestelydirektiivin (90/434/ETY) 2 artiklan b) kohdan mukaan: b) ”diffuusiolla” tarkoitetaan 
liiketointa, jolla yhtiö siirtää purkautumishetkellään ilman selvitysmenettelyä kaikki varansa ja vas-
tuunsa yhdelle tai useammalle olemassaolevalle taikka uudelle yhtiölle antaen osakkailleen vastik-
keeksi suhteellisuussäännön mukaisesti varat vastaanottavien yhtiöiden yhtiöpääomaa edustavia ar-
vopapereita ja mahdollisesti käteisvälirahan, jonka määrä ei kuitenkaan saa ylittää 10 prosenttia näi-
den arvopapereiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpitoarvosta; 
b) a) ’osittaisjakautumisella’ tarkoitetaan liiketointa, jolla yhtiö siirtää ilman, että se purkautuu, yh-
den tai useamman toimialansa yhdelle tai useammalle olemassa olevalle taikka uudelle yhtiölle jät-
täen vähintään yhden toimialan siirtävään yhtiöön ja antaen osakkailleen vastineeksi vastaavassa 
suhteessa varat ja vastuut vastaanottavien yhtiöiden liikkeeseenlaskemia yhtiöpääomaa vastaavia ar-
vopapereita ja mahdollisesti käteisvälirahan, jonka määrä ei kuitenkaan saa ylittää 10:tä prosenttia 
näiden arvopapereiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidollisesta vasta-arvosta; 
(2005/19) 

 

Direktiivin 11 artiklassa on ns. veronkiertosäännös, jonka mukaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus 

poistaa tai olla soveltamatta direktiivissä säänneltyjä etuja. Direktiivin 11 artiklaa käsitellään tar-

kemmin kappaleessa 3.3.1.  

 

Yritysjärjestelydirektiivi koskee järjestelyjä, joissa osapuolina on eri jäsenvaltioissa olevia yhti-

öitä. Direktiiviä ei näin ollen ole kehitetty puhtaasti kansallisia järjestelyjä varten. Suomessa 

tämän direktiivin implementointi tapahtui niin, että direktiivin periaatteet saatettiin yhtenäisesti ja 

yhdenmukaisesti koskemaan myös puhtaasti kansallisia järjestelyjä. Tämä aiheuttaa sen, että 

kansallista lakia sovellettaessa täytyy ottaa huomioon direktiivi ja sen perusteena oleva valmiste-

luaineisto ja siihen liittyvä EY-tuomioistuinten oikeuskäytäntö.38 Direktiivin perusteella on an-

nettu yksi ennakkoratkaisu39, jolla on vaikutusta Suomen oikeuteen de lege ferenda. EY-tuomio-

istuin on tapauksessa tulkinnut toimivaltaansa siten, että sillä on toimivalta tulkita yhteisön 

oikeutta kansallisissa järjestelyissä, jos kansallinen lainsäätäjä on saattanut direktiivin säännöksiä 

osaksi kansallista oikeusjärjestystä myös maan sisäisiä tilanteita varten. Jos jäsenvaltio on 

mukauttanut lainsäädäntönsä yhteisön oikeuteen, tulee näitä säädöksiä tulkita direktiivin tarkoi-

tuksen ja sanamuodon mukaisesti.40

                                                                                                                                                                                            
37 Muutoksia seurattu 15.10.06 saakka. 
38 Manninen (1998) s. 77. Ks. myös HE 177/1995 s.7. Tarkoituksena on ollut neutraalisuussyistä laajentaa 
yritysjärjestelysäännökset koskemaan myös kansallisia tilanteita. Ks. myös Terra & Wattel (2001) s. 394. 
39 tuomio C-28/1995 A. Leur-Bloem. EY-tuomioistuin on ulottanut direktiivin tulkintavaikutuksen koskemaan 
Alankomaiden sisäistä osakevaihtoa. Perusteluissa viitattiin myöhempien tulkintaerojen estämiseen ja 
yhdenvertaisuuden edistämiseen. Tulkinnassa on näin ollen otettava huomioon yritysjärjestelydirektiivin tavoitteiden 
toteutuminen puhtaasi kotimaisissa yritysjärjestelyissä. 
40 Ks. Tark. Terra & Wattel (2001) s. 394. Ks. myös Immonen (1997,) s. 369-370. Katso myös Mehtonen (2001). 
s.66: ”Voisi olettaa, että direktiivin tarkoituksen huolellinen tutkiminen kansallisten etujemme kannalta, ja erityisesti 
pyrkimys tässä yhteydessä huolehtia suomalaisten yritysten kilpailukyvystä, näkyisi hallituksen esityksen 
perusteluissa, kirjoitetuissa säännöksissä sekä niiden soveltamisessa. Ks. myös Manninen (1998) s. 77. 
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Kotimaisissa yritysjärjestelyissä voidaan vedota suoraan yritysjärjestelydirektiiviin ja myös 

saattaa Suomen elinkeinoverolainsäädännön yritysjärjestelydirektiiviä koskevan implementointi-

säännöksen EY-oikeuden mukaisuus tutkittavaksi EY-tuomioistuimessa, EY-perustamissopi-

muksen 234 artiklan mukaisessa ennakkoratkaisumenettelyssä. EY-tuomioistuimen veronkiertoa 

koskeva kannanotto tapauksessa Leur-Bloem vaikuttaa myös kansallisten jakautumista koskevien 

säännösten EVL 52c ja 52h §:n tulkintaan. Tulkinnassa on näin ollen otettava huomioon yritys-

järjestelydirektiivin tavoitteiden toteutuminen myös puhtaasti kotimaisissa yritysjärjestelyissä. 

Tällöin EY-oikeuden yleisiin oikeusperiaatteisiin kuuluvalla suhteellisuusperiaatteella on koros-

tunut merkitys41. 

 

 

3.2 Kotimaisten säännösten pääasiallinen sisältö 

3.2.1 Jakautuminen yhtiöoikeudessa 

Jakautumisesta säädetään osakeyhtiölaissa, johon säännökset otettiin lailla 145/1997. OYL:n 14 a 

luvun säännökset tulivat voimaan 1.9.1997. Osakeyhtiölakia on muutettu ja uusi laki tuli voimaan 

1.9.2006 alkaen. Jakautumisen säännökset ovat uuden lain 17 luvussa. OYL:n mukaan osakeyh-

tiö voi jakautua seuraavanlaisesti: 

 

1) jakautuvan yhtiön kaikki varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle vastaanottavalle 
yhtiölle ja jakautuva yhtiö purkautuu (kokonaisjakautuminen); tai 

2) osa jakautuvan yhtiön varoista ja veloista siirtyy yhdelle tai useammalle vastaanottavalle 
yhtiölle (osittaisjakautuminen). 

 
 

Jakautuminen on mahdollista toteuttaa siten, että vastaanottavat yhtiöt voivat olla joko toimivia 

yhtiöitä tai uusia yhtiöitä. Jakautuminen voi tapahtua myös siten, että osa yhtiöistä on vanhoja ja 

osa jakautumisen yhteydessä perustettavia uusia yhtiöitä. Vastaanottavia yhtiöitä voi olla useita. 

Kokonaisjakautumisessa vastaanottavia yhtiöitä on oltava vähintään kaksi.42

                                                           
41 Manninen (1997), s. 407- 406 ”suhteellisuusperiaate käsittää ajatuksen tasapainosta toimenpiteiden ja lopputulok-
sen välillä; toimenpiteiden sopivuus tavoiteltuun lopputulokseen, toimenpiteen tarpeellisuus eli että ei ole käytet-
tävissä mitään muuta yksilönvapautta vähemmän rajoittavaa keinoa ja toimenpiteen suhteellisuus siitä aiheutuneisiin 
rajoituksiin.” 
42 Vrt. vanha OYL 89/1997. Jakautumisen jäännökset vanhassa laissa OYL 14 a luvussa. Jakautumisen osalta sään-
nökset oli kirjoitettu ylimalkaisemmin ja siinä oli paljon viittauksia sulautumisen säännöksiin. Muutoksessa ja-
kautumisen säännökset kirjoitettiin avoimiksi ja tehtii paljon muitakin parannuksia. Lisäksi osakkeenomistajan vasti-
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Jakautuminen on yleisseuraanto ja sulautumisen peilikuva. Jakautumisen ja sulautumisen menet-

telysäännökset ovat pitkälti samantyyppisiä. Osittaisjakautumisessa yleisseuraantoluonne ei ole 

yhtä selvä kuin kokonaisjakautumisessa. Osittaisjakautumisessa yleisseuraanto ilmenee kuitenkin 

niin, ettei jakautumissuunnitelmassa mainittujen varojen siirtymiseen tarvita eri luovutustoimia.43

 

Jakautumisessa jakautuvan yhtiön osakkeenomistajista tulee myös vastaanottavien yhtiöiden 

osakkeenomistajia. Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat yleensä vastikkeena vastaanotta-

van yhtiön osakkeita. Vastike voi olla myös rahaa, muuta omaisuutta tai sitoumuksia. OYL:n mu-

kaan kaikkien jakautuvan yhtiön osakkaiden ei tarvitse tulla osakkaiksi vastaanottaviin yhtiöihin. 

Tämä mahdollistaa sen, että osakkaat voivat sopia yhtiön omaisuuden jaosta helposti. Tietyt ja-

kautuvan yhteisön osakkaat voivat saada yhden vastaanottavan yhtiön osakkeita ja toiset osakkaat 

taas toisen yhtiön osakkeita. Yhtiön varoja ja velkoja voidaan jakaa eri osakkaiden kesken ja 

muuttaa omistussuhteita verrattuna jakautuvan yhtiön omistukseen.44

 

Jos yhtiö jakautuu vanhaan yhtiöön, eivät osakkeenomistajat käytännössä saa samaa omistus-

osuutta vastaanottavassa yhtiössä kuin mikä heillä oli jakautuvassa yhtiössä. Tällaisissa tilan-

teissa osakkeita voitaisiin lunastaa.45  

 

Jakautumissäännöksiä voidaan soveltaa yksityisiin ja julkisiin osakeyhtiöihin. Suomessa on myös 

mahdollista, että julkinen osakeyhtiö voi jakautua yksityiseksi ja päinvastoin. Jakautumisen 

säännöksiä ei voida soveltaa asunto-osakeyhtiölain tarkoittamiin asunto-osakeyhtiöihin tai kiin-

teistöosakeyhtiöihin, koska AsOYL ei sisällä viittausta OYL:n jakautumista koskeviin sään-

nöksiin. Vastaanottava yhtiö voi kuitenkin olla asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistö-

yhtiö.46  

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
ketta koskevia säännöksiä muutettiin ja mahdollistettiin se, että jakautuminen on mahdollista jatkossa myös ns. Van-
hoihin yhtiöihin. Lisäksi jakautumisprosessia nopeutettiin ja yksinkertaistettiin. 
43 HE 109/2005, s. 167. 
44 HE 109/2005 s. 28. 
45 HE 109/2005 s. 163. 
46 Immonen (2002a) s. 706. Vrt. EVL 52c § ei ”rajoita” erilaisten osakeyhtiöiden käyttöä. 
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Ohessa kuvio täydellisestä jakautumisesta: 

 

    

A Oy jakautuva 
yhtiö

B Oy 
vastaanottava 

C Oy 
vastaanottava 

Osakkaat 

vastike vastike 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osittaisjakautuminen on muutoin samanlainen kuvio, mutta siinä yhtiö A Oy jää olemaan. 
 
 
 
3.2.2 Elinkeinoverolain tarkoittama jakautuminen 

Jakautumisen määritelmä 

EVL 52c §:n säännökset koskevat jakautumista ja sen vero-oikeudellisia edellytyksiä. Jakautu-

misesta ei koidu välittömiä tuloveroseuraamuksia, jos se suoritetaan EVL:n säännöksien mukai-

sesti. TVL 28 §:ssä on viittaussäännös, että jakautumista voidaan soveltaa myös TVL:n mukaan 

verotettaviin yhtiöihin. Myöskään vastaanottavien yhtiöiden ei tarvitse harjoittaa elinkeinotoi-

mintaa47. 

 

EVL:n säännös on toistaiseksi rajatumpi kuin OYL:n voimaantulevat säännökset. EVL tuntee 

toistaiseksi vain täydellisen jakautumisen. EVL 52c § on toistaiseksi seuraavanlainen: 
Tämän lain jakautumista koskevia säännöksiä sovelletaan järjestelyihin, joissa osakeyhtiö (jakautuva 
yhtiö) purkautuu selvitysmenettelyttä siten, että sen varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle 
osakeyhtiölle (vastaanottavat yhtiöt) jakautuvan yhtiön osakkeenomistajien saadessa osuuksiensa 
mukaisessa suhteessa vastikkeena kunkin vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia 
osakkeita. Vastike saa olla myös rahaa, kuitenkin enintään 10 prosenttia vastikkeena annettavien 
osakkeiden nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa osakkeita vastaavasta osuudesta yhtiön 
maksettua osakepääomaa. 
 
Jakautumisessa noudatetaan, mitä 52 b §:ssä säädetään sulautumisesta. Mitä säädetään sulautuvasta 
yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista, sovelletaan jakautuvaan yhtiöön ja sen osakkeenomistajiin, ja 

                                                           
47 KVL 123/1999. Jakautumisessa liikekiinteistöstä muodostettiin kiinteistöyhtiö, asuinkiinteistö siirrettiin asunto-
osakeyhtiöön ja muu omaisuus kolmanteen yhtiöön. 
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mitä säädetään vastaanottavasta yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista, sovelletaan vastaanottaviin 
yhtiöihin ja niiden osakkeenomistajiin. 
 
Jakautuvan yhtiön verotuksessa vähennetyt varaukset, jotka kohdistuvat tiettyyn toimintaan, siirtyvät 
sille vastaanottavalle yhtiölle, jolle siirrettyyn toimintaan varaus kohdistuu. Muut varaukset siirtyvät 
vastaanottaville yhtiöille samassa suhteessa kuin jakautuvan yhtiön nettovarallisuus siirtyy 
vastaanottaville yhtiöille. Nettovarallisuudella tarkoitetaan yhtiön varojen arvostamisesta 
verotuksessa annetun lain 1142/20052 luvussa tarkoitettua nettovarallisuutta jakautumisajankohtana. 
22.12.2005/1142. 
 
Vastaanottavan yhtiön osakkeiden hankintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan yhtiön osakkeiden 
hankintamenosta, joka vastaa vastaanottavalle yhtiölle siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön 
nettovarallisuudesta. Jos kuitenkin on ilmeistä, että vastaanottaville yhtiöille siirtyvien 
nettovarallisuuksien suhde olennaisesti poikkeaa näiden yhtiöiden osakkeiden käypien arvojen 
suhteesta, hankintamenon jakoperusteena käytetään osakkeiden käypien arvojen suhdetta. 

 

Elinkeinoverolain mukaisessa jakautumisessa osakeyhtiö purkautuu selvitysmenettelyttä ja 

lakkaa olemasta itsenäinen yhtiö. Sen varat ja velat siirtyvät kahdelle tai useammalle yhtiölle48. 

Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena omistusosuuksiensa suhteessa kunkin 

vastaanottavan yhtiön liikkeelle laskemia uusia osakkeita. Jakautumisvastikkeena voidaan antaa 

myös rahaa, mutta enintään 10 % vastikkeena annettavien osakkeiden nimellisarvosta.49 Elinkei-

noverolain mukaan vastaanottavat yhtiöt voivat olla jo toimivia yhtiöitä tai uusia yhtiöitä 50. 

 

Verotuksessa hyväksytään siis tällä hetkellä vain täydellinen jakautuminen eli jakautuvan yhtiön 

on purkauduttava. Osittaisjakautuminen ei ole vielä vuoden 2006 aikana mahdollista. Osittaisja-

kautumisessa ei siten toistaiseksi sovelleta jatkuvuutta osakkeenomistajan verotuksessa. Seuraa-

vassa KVL:n ratkaisussa katsottiin, että osittaisjakautuminen realisoi jakautuvan yhtiön osak-

keenomistajilla jakautumisvastikeena saamat yhtiön tai yhtiöiden osakkeiden käyvän arvon suu-

ruisen luovutushinnan. Yhtiön verotuksessa varallisuuden siirtäminen vastaanottavalle yhtiölle on 

tulon realisoiva luovutus. Tällöin luovuttettavien varojen luovutushinnaksi katsotaan niiden käy-

pä arvo. Yhtiön ei kuitenkaan katsottu verotuksessa purkautuvan.51

 
KVL 77/2004. A Oy jakautuu osakeyhtiölain 14 a luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisesti 
siten, että osa sen varoista ja veloista siirtyy selvitysmenettelyttä perustettavalle yhtiölle B Oy:lle. A 
Oy:n sidottua omaa pääomaa alennetaan jakautumisen yhteydessä määrällä, joka tulee 

                                                           
48 Vrt. OYL. Yhtiölainsäädäntö tuntee myös osittaisen jakautumisen.  
49 OYL salli vastikkeeksi myös rahaa, sitoumuksia tai muuta omaisuutta. Lisäksi OYL:n mukaan jakautumisessa voi-
daan muuttaa omistussuhteita. 
50 Uuden OYL:n mukaan myös yhtiöt voivat olla uusia tai vanhoja. Vanha laki edellytti, että yhtiöiden täytyi olla 
uusia. 
51 Toisin Järvenoja (2003) s. 99. Osittaisjakautumista ei pidettäne luovutuksena vaan peiteltynä osinkona. Vrt. Im-
monen (2002a) s.736.  
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vastaanottavana yhtiönä olevan B Oy:n osakepääomaksi. A Oy:n osakkeenomistajille annetaan 
vastikkeena perustettavan B Oy:n osakkeita samassa suhteessa kuin he omistavat A Oy:n osakkeita. 
 
Hakemuksessa tarkoitetussa osittaisessa jakautumisessa varallisuuden siirtämistä vastaanottavalle 
yhtiölle pidettiin A Oy:n verotuksessa tulon realisoivana luovutuksena. Siirrettyjen varojen 
luovutushintana pidettiin niiden käypää arvoa. Osittaisessa jakautumisessa A Oy ei purkautunut 
verotuksessa. Osittainen jakautuminen aikaansai A Oy:n osakkaan X:n verotuksessa tulon 
realisoivan luovutuksen. X sai hänelle siirtyneiden B Oy:n osakkeiden käyvän arvon suuruisen 
pääomatulon, jota vastaavan osan omistamiensa A Oy:n osakkeiden hankintamenosta hän sai 
vähentää. Ennakkoratkaisu vuosille 2004 ja 2005.  
 

Seuraavassa tapauksessa KHO katsoi, että osittain jakautuvan yhtiön katsotaan verotuksessa 

purkautuvan osittain.  
 
 
KHO 2005:75. A Oy:n tytäryhtiö A GmbH jakautui osittain siten, että osa sen liiketoiminnasta 
siirrettiin kirjanpitoarvoista osittaisessa jakautumisessa syntyvälle uudelle yhtiölle. A GmbH:n kat-
sottiin osittaisessa jakautumisessa osittain purkautuvan. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
51 d §:n 2 momentin (717/2004) mukaan osittain purkautuvan A GmbH:n osakkeiden hankintameno 
ei ollut A Oy:lle vähennyskelpoinen meno eikä purkautuvasta yhtiöstä saatu jako-osa luovutushin-
tana veronalaista tuloa, kun purkautuvan yhtiön osakkeet olisivat olleet edellä mainitun lain 6 b §:n 1 
momentissa (717/2004) tarkoitettuja verovapaasti luovutettavia osakkeita. 
 
Osittaisessa jakautumisessa osittain purkautuvan A GmbH:n varat sijoitettiin välittömästi 
apporttiomaisuutena A GmbH:öön ja osittaisessa jakautumisessa syntyneeseen uuteen yhtiöön. App-
ortti käsitti verotuksessa vaihtona pidettävän luovutuksen, jossa luovutettujen varojen hankintameno 
ja luovutuksesta saatu vastike olivat samansuuruiset. Tämän vuoksi osittaisen jakautumisen yhtey-
dessä ei muodostunut A Oy:lle veronalaista luovutusvoittoa. Sillä seikalla, ettei purkautumisen yh-
teydessä saatava jako-osuus ollut veronalaista tuloa, ei ollut asiassa merkitystä. 
Ennakkoratkaisu verovuodelle 2005. 
 

 

Tähän oikeustilaan on kuitenkin tulossa muutos. Kuten edellä on esitetty, on yritysjärjestelydirek-

tiiviä muutettu ja myös siihen on lisätty osittaisjakautuminen. Suomen on implementoitava laki-

muutos 1.1.2007 lähtien. Tämän jälkeen osittaisjakautuminen tulee olemaan veroneutraali. Osit-

taisjakautumisessa osa jakautuvan yhtiön varoista ja veloista siirtyy yhdelle tai useammalle yhtiö-

lle. Jakautuva yhtiö jatkaa toimintaansa siihen jääneillä varoilla. Direktiivin mukaan52 osittaisja-

kautumisessa jakautuvaan yhtiöön on jäätävä ainakin yksi toimiala ja jakautuvan yhtiön on an-

nettava osakkailleen vastaanottavan yhtiön osakkeita vastaavassa suhteessa vastaanottavien yhti-

öiden liikkeellelaskemia osakkeita tai vastaavasti käteisvälirahan, jonka määrä ei saa ylittää 10 

%:ia näiden arvopapereiden nimellisarvosta.  

 

Verotuksessa ei voida toistaiseksi muuttaa jakautumisen yhteydessä osakkeenomistajien omistus-

suhteita. Osakkeenomistajien tulee aina saada osakkeita vanhan omistuksensa suhteessa jokai-
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sesta uudesta yhtiöstä. Tällöin osakkeenomistajien täytyy järjestää omistussuhteiden muutokset 

jakautumisen jälkeen jatkotoimenpiteinä.53 Kun osittaisjakautuminen tulee voimaan, tullaan näitä 

verosäännöksiä varmaan muuttamaan ainakin osittaisjakautumisen osalta. Kun OYL sallii jat-

kossa jakautumisen myös vanhoihin yhtiöihin, niin tällöin myös verotuksen jakautumisvastiketta 

koskevat periaatteet joudutaan sääntelemään uudelleen. Jakautumisessa jo toimivaan yhtiöön ei 

voida ehkä enää pitää kiinni osakkeiden antamisesta vanhan omistuksen suhteessa.54

 

Jatkuvuusperiaate 

Jakautumisen verotuksessa sovelletaan jatkuvuuden periaatetta55. Jatkuvuusperiaatteesta seuraa 

se, että täydellisessä jakautumisessa yhtiön ei katsota purkautuvan verotuksessa, vaikka se pur-

kautuu OYL:n mukaan. Yritysjärjestelydirektiivissä on vaatimus, että jakautumisessa ei saa muo-

dostua veronalaista tuloa. Vastaanottavat yhtiöt perivät jakautuvan yhtiön verostatuksen. Varat ja 

velat siirtyvät tasearvoistaan vastaanottaville yhtiöille ja verovuoden enimmäispoistot ositetaan 

uusille yhtiöille. Poistojen määrää ei voida kasvattaa jakautumalla, vaan verovuodelta voidaan 

tehdä vain yhdet poistot.56

 

Osakkeenomistajille jakautuminen ei merkitse osakkeiden vaihtoa. Uusien osakkeiden hankinta-

aika ja -meno määräytyvät jakautuneen yhtiön osakkeiden hankinta-ajan ja -menon perusteella. 

Jos jakautuvan yhtiön osakkaat saavat vastikkeeksi osakkeita, ei heille synny veroseuraamuksia. 

Rahavastikkeen saaminen kuitenkin katsotaan luovutukseksi ja sitä vastaava osuus vähennetään 

hankintamenosta ennen sen jakamista uusille osakkeille.57 Kun osittaisjakautuminen tulee voi-

maan, vastikkeena saatujen vastaanottavan yhtiön osakkeiden hankintamenoksi muodostuisi suh-

teellinen osuus siirtävän yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka jaettaisiin siirretyn ja yhtiölle 

jäävän nettovarallisuuden suhteessa.58

 

                                                                                                                                                                                            
52 Muutosdirektiivi 2005/19/EY. Muutosta jakautumissäännöksiin on ehdotettu jo aikaisemmin VM (2002) s.168. 
53 Vrt OYL:ssa omistussuhteita voidaan muuttaa. 
54 Näin myös Immonen & Lindgren (2004) s.246 
55 Jatkuvuusperiaatetta sovelletaan verotuksessa samalla tavalla kuin fuusiossa EVL 52b §. EVL 52 c§:n 
säännöksissä on viitattu sulautumisen säännökseen ja sulautuvan yhtiön ja sen osakkeenomistajia koskevia 
säännöksiä sovelletaan myös jakautuvaan yhtiöön ja sen osakkeenomistajiin. 
56 Immonen (2002a) s. 653. 
57 Manninen (2001) s. 198. 
58 Järvenoja (2003) s. 100. 
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Jakautumisessa tappiot ja niiden käyttöoikeus siirtyvät vastaanottavalle yhteisölle TVL 123 §:n 

nojalla. Jakautuminen ei aktualisoi omistajanvaihdosta. Jakautuvan yhteisön tappiot siirtyvät vas-

taanottaville yhteisöille samassa suhteessa kuin jakautuvan yhteisön nettovarallisuus siirtyy vas-

taanottaville yhteisöille. Jos jakautuvalla yhtiöllä on useita eri tulolähteitä, tulolähteiden vahvis-

tetut tappiot siirtyvät niille vastaanottaville yhtiöille, joille vastaava tulolähde siirtyy.59

 

Jakautumisessa jatkuvuusperiaatteen on katsottu edellyttävän myös omaisuuserien kirjanpitoar-

vojen jatkuvuutta. Yritysjärjestelydirektiivi ei kuitenkaan edellytä arvojen jatkuvuutta kirjanpi-

dossa. Nimittäin silloin, kun on kyse IFRS 3- strandardin piiriin kuuluvasta jakautumisesta ole-

massa olevaan yhtiöön, jossa määräysvalta osakkenomistajilla säilyy, kirjanpidossa on varat ja 

velat arvostettava käypään arvoon. Osakepääoman korotus on myös tehtävä käypään arvoon. Sen 

vuoksi yritysverotuksen kehittämistyöryhmä on ehdottanut, että jos yhtiö jakautuu olemassa ole-

vaan yhtiöön, tulee jatkuvuusperiaatetta noudattaa myös verotuksessa vaikka kirjanpidossa olisi 

menetelty toisin. Vastaanottavan yhtiön olisi kuitenkin vähennettävä poistot ja muut kulut sa-

moista arvoista kuin ne olisi vähennetty jakautuneen yhtiön verotuksessa.60

 

Varojen ja velkojen jakaminen vastaanottaville yhtiöille 

Pääsääntöisesti jakautumisessa voidaan siirtää varat ja velat uusille yhtiöille halutulla tavalla. 

EVL 52 c § ei säädä missä suhteissa varat ja velat tulee jakaa uusille yhtiöille. Varoja ja velkoja 

ei tarvitse osoittaa samojen suhteiden mukaisesti. Tämä antaa mahdollisuuden muokata yrityksen 

rakennetta palvelemaan paremmin jakautumisen jälkeisiä järjestelyjä. Varojen ja velkojen koh-

distamiseen liittyy ongelmia enemmän velkojien suojan kannalta.61 Luonnollisinta tietenkin on, 

että varat siirtyvät sille yhtiölle, jolle liiketoimintakin siirtyy. Verotuksessa jakoon voidaan puut-

tua, jos jakautumisella on haettu veroetuja ja jako on tehty selvästi väärin62. Varaukset jaetaan 

vastaanottaville yhtiöille niin, että ne siirtyvät sille yhtiölle, jolle siirrettyyn toimintaan varaus 

kohdistuu. Tämä tarkoittaa lähinnä takuuvarauksia. Muiden varauksien osalta säädetään, että ne 

siirtyvät vastaanottaville yhtiöille samassa suhteessa kuin nettovarallisuuskin on siirtynyt.63

                                                           
59 Ks. tark. Ojala (2001), s. 6. Täytyy muistaa, että jos jakautuva yhtiö on saanut poikkeusluvan siirtyville tappioille 
ennen jakautumista, tämä poikkeuslupa ei siirry jakautumisessa vastaanottaville yhtiöille. Ks. myös Järvenoja (2003) 
s. 266. 
60 VM (2006) s.119-120. 
61 Immonen (2002a,) s.652. Esim. varat voidaan jakaa kolmelle vastaanottavalle yhtiölle suhteessa 20/40/40 ja velat 
suhteessa 10/30/60. 
62 Andersson-Ikkala (2005), s. 564. 
63 Immonen (2002a), s. 653 ja Andersson-Ikkala (2005), s. 563. 
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Jakautumisen yhteydessä tulee pohdittavaksi myös se, miten yhtiön vapaa pääoma siirtyy uusille 

yhtiöille. EVL 52c §:ssä ei ole tästä säädetty mitään. Tällöin ei voida vaatia, että vapaa oma pää-

oma täytyy siirtää niihin yhtiöihin, joihin siirrettävästä toiminnasta pääomat ovat muodostuneet. 

Verosuunnittelun kannalta tällä on merkitystä. Osakkeenomistajilla voi olla intressinä, että jako-

kelpoiset varat voidaan siirtää haluttuun yhtiöön. Näin osakkeenomistajat voivat luopua omistuk-

sesta muista yhtiöistä ja jättää omistukseensa sen yhtiön osakkeet, jossa on jaettavia varoja. Va-

paan ja sidotun pääoman suhde ei voi kuitenkaan muuttua. Sidottu pääoma ei voi muodostua va-

paaksi ja toisin päin.64 Eräissä KVL:n ratkaisuissa on kuitenkin katsottu, että jakautuvan yhtiön 

sidottuun pääomaan kuuluva vararahasto voitiin muuttaa jakautumismenettelyssä vapaaksi 

omaksi pääomaksi ja jakaa se vastaanottaville yhtiöille. Järjestelyllä ei katsottu olevan vaikutusta 

jakautumisen verokohteluun65. 

 

Jakautuminen on myös varainsiirtoverolaissa verovapaa saantotapa. Jos jakautuva yhtiö kuitenkin 

jakautuu osittain, katsotaan tällainen saanto veronalaiseksi. Tämä tulee jatkossa muuttumaan, kun 

EVL sallii osittaisen jakautumisen. Jos osakas saa jakautumisessa rahavastikkeen, tulee myös tä-

män osalta maksaa varainsiirtovero. Myös arvonlisäverolainsäädännössä jakautumista pidetään 

yleisseuraantona, joten jakautumisessa siirtyvästä varallisuudesta ei suoriteta arvonlisäveroa. 

 

Verollinen jakautuminen 

Jakautuminen ei aina täytä EVL 52c §:n vaatimuksia. Jos jakautumisen taustalla ei ole liiketalou-

dellisia perusteita ja jakautuminen tehdään verotuksellisista syistä, järjestelyä käsitellään verotuk-

sessa jakautuvan yhtiiön purkautumisena. Jakautuvalle yhtiölle tuloutuu veronalaiseksi tuloksi ja-

kautumisvuonna yhtiön omaisuuden todennäköinen luovutushinta. Myös yhtiön osakkeiden luo-

vutusta pidetään vastikkeellisena, jolloin osakkaisiin kohdistetaan luovutusvoittoverotus.66

 

Jakautuminen 1.1.2007 lähtien ja muutosten vaikutus sukupolvenvaihdokseenn 

Kun kaikki EVL:n ja OYL:n muutokset ovat tulleet voimaan, ko. lait tulevat olemaan entistä pa-

remmin sopusoinnussa keskenään. Vuoden 2007 alusta lähtien jakautuminen olisi siis mahdollis-

ta myös verotuksessa seuraavanlaisin tavoin: 
                                                           
64 Lindgren (2001), s. 306-30. Immonen (2002a) s. 624. 
65 Toisin VM (2006) s.119. 
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• täydellinen jakautuminen uusiksi yhtiöiksi 

• täydellinen jakautuminen aikaisemmin perustettuun yhtiöön 

• osittainen jakautuminen uuteen yhtiöön 

• osittainen jakautuminen aikaisemmin perustettuun yhtiöön 

 

Sukupolvenvaihdoksen näkökulmasta vanhojen yhtiöiden hyödyntämisen mahdollisuus on erit-

täin hyvä. Täydellistä jakautumista vanhaan yhtiöön voidaan käyttää jo nyt hyväkseen, koska 

OYL:n muutos on tullut jo voimaan. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia sukupolvenvaihdosten 

omistusjärjestelyihin. Esimerkiksi jatkajan jo omistama yhtiö voisi jakautua niin, että sen varoja 

siirretään luopujan omistamaan yhtiöön ja jatkaja saa vastikkeeksi vastaanottavien yhtiön osak-

keita. Osakkeiden määriä voidaan suhteuttaa halutun omistussuhteen saavuttamiseksi. Lisäksi 

luopujien osakkeet voitaisiin lunastaa pois jo jakautumisvaiheessa. Tällöin ei tarvittaisi jatkotoi-

menpiteitä jakautumisen jälkeen. Tässä työssä on lakimuutoksia seurattu 15.10.2006 saakka ja 

hallituksen esitystä ei ole vielä annettu, joten jää nähtäväksi miten EVL:n vastikesäännöksiä tul-

laan muuttamaan.67

 

3.3 Jakautumiseen liittyvistä veronkiertosäännöksistä 

 
3.3.1 Veronkiertonormin sanamuodosta ja tulkinnasta 

Jakautuminen yritysjärjestelynä on erittäin altis veronkiertoriskille. Tämä johtuu siitä, että jakau-

tumisella voidaan muokata yhtiötä niin, että jakautmisen jälkeen oskkeenomistajien on helppo 

saada yhtiön varoja itselleen pääomaverokannalla. Lisäksi jakautumisella voidaan saada aikaan 

huomattavia veroetuja. Näiden syiden vuoksi on tärkeää sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa 

huomioida jakautumisen harmaa alue ja ottaa nämä riskit hyvissä ajoin suunnittelussa huomioon. 

Seuraavassa on tilannetta havainnollistettu esimerkillä, jotta nähdään miksi jakautuminen voi 

houkutella perusteettomien veroetujen saamiseen. 

  

 

 

                                                                                                                                                                                            
66 Järvenoja (2003), s. 98. 
67 Ks. Immonen & Lindgren (2004) s. 245. 
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 Esimerkki 

Yhtiö X jakautuu yhtiöksi A ja B. Yhtiöön A siirtyy varsinainen liiketoiminta. Yhtiöön B siirtyy si-
joitustoiminta, arvopapereita ja kiinteistö. Yhtiöön B siirtyy myös pääosa yhtiön voittovaroista. Yhti-
ön A osakkeet luovutetaan uusille jatkajille. Yhtiön B osakkeet jäävät vanhojen osakkeenomistajien 
haltuun. Suuri houkutus on, että osakkeenomistajat purkavat yhtiön B. Näin he saavat yhtiön B 
omaisuuden jako-osuutena omistusosuuksiensa suhteessa. Jako-osa verotetaan kokonaan pääomatu-
lona. Vaihtoehtona olisi voinut olla esim. jakaa varoja osinkoina, jolloin ehkä suurin osa tuloista 
olisi verotettu ansiotulona. Osakkeenomistajien on siis erittäin helppo siirtää helposti realisoitavissa 
oleva omaisuus veroseuraamuksitta toiseen yhtiöön jakautumalla ja tämän jälkeen purkaa yhtiö. 
 

EVL 52h § (22.12.2005/1137) säännöstä sovelletaan vain siinä mainittuihin yritysjärjestelyihin 

eli sulautumiseen, jakautumiseen, osittaisjakautumiseen, osakevaihtoon ja purkautumiseen:  
” Lain 52 ja 52 a–52 g §:ssä olevia säännöksiä ei sovelleta, jos on ilmeistä, että järjestelyjen yksin-
omaisena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista on ollut veron kiertäminen tai veron välttäminen.”68

 

Yritysjärjestelydirektiivin vastaava veronkiertosäännös 11 artikla a kohta:  
 

 a) pääasiallisena tarkoituksena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista on veronvälttäminen tai ve-
ronkiertäminen; se seikka, että jotain 1 artiklassa tarkoitetuista liiketoimista ei ole suoritettu pä-
tevästä taloudellisesta syystä, kuten liiketoimeen osallistuvien yhtiöiden toimintojen uudelleen-
järjestely tai järkeistäminen, saattaa johtaa olettamaan, että liiketoimen pääasiallisena tarkoituksena 
tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista on veronvälttäminen tai veronkiertäminen;” 
 

Jakautumisessa, kuten muissakin yritysjärjestelyissä, ei ole tarkoituksena vapautua kokonaan ve-

rosta, vaan lykätä sitä tulevaisuuteen. EVL 52h § estää lykkääntymisen, jos järjestelyjen tarkoi-

tuksena onkin ollut veron kiertäminen tai välttäminen. EVL 52h §:n soveltaminen tarkoittaa sitä, 

että yritysjärjestelyltä evätään normaaliin verokohteluun kuuluva verotuksen lykkääntymisen etu 

eli jatkuvuusperiaatetta ei noudateta 69. EVL:n yritysjärjestelysäännösten tarkoituksena on turvata 

verotuksellinen jatkuvuus niissä järjestelyissä, jotka täyttävät säännösten edellytykset. Tar-

koituksena on siis sallia liiketaloudellisesti perusteltujen järjestelyjen tekeminen ilman veroseu-

raamuksia. Verokohtelun jatkuvuuden saamisen edellytyksenä on siis tiukkojen muotovaatimus-

ten noudattaminen.70

 

 

 

 

 
                                                           
68 Veronkiertopykälä oli 31.12.2005 saakka EVL 52 g §. Lakimuutoksella 1137/2005 EVL 52 g §:ään otettiin 
säännös eurooppayhtiön sääntömääräisen kotipaikan siirtoa koskeva uusi verosääntely. EVL 52g §:n säännös 
siirrettiin 52h §:ään 1.1.2006 alkaen. 
69 Immonen (1999) s. 244-245. Ks. myös Ikkala (2000). Järvenoja (2003) s. 98-99. 
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EVL 52h §:n tulkintaperusteet 

EY-oikeus asettaa EVL 52h §:n tulkinnalle rajoituksia. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että 

sitä ei voida tulkita yhtä laajasti kuin esim. VML 28 ja 29 §:ää on tulkittu. EVL 52h §:ää on tul-

kittava suppeasti. Tämä johtuu siitä, että säännöksen taustalla olevaa yritysjärjestelydirektiiviäkin 

on tulkittava suppeasti. Tämä rajoittaa mahdollisimman vähän direktiivin tavoitteiden toteutu-

mista. Tulkinnassa täytyy huomioida myös EY-tuomioistuimen yritysjärjestelydirektiiviä kos-

kevat ennakkoratkaisut.71EVL:n 52h § on poikkeussäännös ja yleensä poikkeussäännöksiä tulki-

taan suppeasti72. 

 

Sanamuodosta ennen lakimuutosta 

Ennen lainmuutosta säännöksessä oli ongelmana ja epäselvyyden aiheuttajana sanamuoto. Enti-

sen EVL 52g §:n ja direktiivin 11 artiklan sanamuodot poikkesivat toisistaan. Direktiivin 11 ar-

tiklassa käytettiin termejä, virallisen käännöksen mukaan, verovilppi ja veronkierto.73 EVL 52 g 

§:ssä käytetyt termit olivat veron kiertäminen ja verotuksen välttäminen.74 Verovilpillä tarkoite-

taan kuitenkin meillä rikollista menettelyä. Onko veron kierto ja verotuksen välttäminen yksi ja 

sama asia? Hallituksen esityksessä ei annettu termeille erillistä sisältöä. Säännöksen kirjoitustapa 

oli siis hieman sekava.75  

 

Ennen lainmuutosta säännöksessä käytettiin myös sanamuotoa yksinomaisena tai pääasiallisena. 

Direktiivin suomennoksessa sanamuoto oli ainoana tai yhtenä pääasiallisena tarkoituksena. EVL 

52g §:n sananmuodon ja direktiivin sananmuodossa oli pieni aste-ero.76 Selvää on, että veron-

kiertosäännöstä tulee ehdottomasti soveltaa tilanteessa, jossa järjestelyn yksinomaisena syynä on 

ollut veronkierto tai verotuksen välttäminen. Jos järjestelylle ilmenee muitakin syitä, niin 

                                                                                                                                                                                            
70 Mattila (1996) s. 39. 
71 Manninen (1998) s.76-77 Yritysjärjestelydirektiivin 11 artiklan tulkintaa koskee EY-tuomioistuimen Leur Bloem 
tapaus. Ks. myös Äimä (1999) s. 503 ”EY tuomioistuin on katsonut, että direktiivin veronkiertosäännöstä on 
tulkittava tiukasti.” 
72 Laakso (1990), s. 149. 
73 Direktiivin 11 art. ennen muutosta: ”jäsenvaltio voi olla kokonaan tai osittain soveltamatta direktiivin säännöksiä 
tai peruuttaa niistä saatavan hyödyn jakautumiseen, jos ainoana tai yhtenä pääasiallisena tarkoituksena on veropetos 
tai veronkiertäminen; se seikka, että 1 artiklassa tarkoitettu liiketoimi ei ole suoritettu sellaisesta hyväksyttävästä 
taloudellisesta syystä kuin liiketoimeen osallistuvien yhtiöiden toimintoja uudelleenjärjestely tai järkeistäminen, 
saattaa johtaa olettamaan, että liiketoimen pääasiallisena tarkoituksena on veropetos tai veronkiertäminen.”  
74 EVL 52g § ennen muutosta: ”lain 52-52f §:ssä olevia säännöksiä ei sovelleta, jos on ilmeistä, että järjestelyjen 
yksinomaisena tai pääasiallisena tarkoituksena on ollut veron kiertäminen tai verotuksen välttäminen”. 
75 Immonen (2000) s. 250-251 ja Immonen (1999) s. 245. 
76 Manninen (1998) s.77-78. Sanamuodot eivät ole identtisiä. Kansallisen säännöksen sanamuodon perusteella 
soveltamisen kynnys näyttää olevan korkeammalla kuin direktiivin.  
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yksinomaisuus ei voi tällöin tulla kyseeseen. Käsite pääasiallinen on taas lievempi termi kuin 

yksinomainen. Pääasiallinen voi tarkoittaa, että motiiveista tällöin yli 50 % tulee olla veronkierto-

motiiveja. Mutta miten 50 %:n raja voidaan sitten määrittää? Voidaanko järjestely katsoa veron-

kierroksi, jos veronkiertomotiiveja on 50,01 % ja miten tämä raja voidaan käytännössä laskea? 

Voidaanko toimenpide hyväksyä, jos veroedut ja liiketaloudelliset tavoitteet ovat yhtä suuret? 

Kysymyksiin voidaan vastata, että tällaisen rajan määrittäminen on täysin mahdotonta. Selvän 

rajan määrittäminen ei ole yksiselitteistä. Raja täytyy siis katsoa aina tapauskohtaisesti ja suunta-

viivat määräytyvät oikeuskäytännön kautta.77

 

Alkuperäisen direktiivin virallisen suomennoksen sanamuodon perusteella voidaan veroedut 

evätä, jos ainoana tai yhtenä pääasiallisena tarkoituksena on veronpetos tai veronkiertäminen. 

Jos esimerkiksi yrityksellä on jakautumisen taustalla kymmenen liiketaloudellista perustetta ja 

yksi veroetutavoittelun peruste, järjestelyjen suhde on 90 % / 10 % taloudellisten perusteiden hy-

väksi. Näin tarkasteltuna näyttää siltä, että liiketaloudelliset syyt ovat järjestelyssä pääasiallisia 

syitä. Yritysjärjestelyä ei voida kuitenkaan hyväksyä pelkästään sillä perusteella, että liiketalou-

dellisia syitä on enemmän. Tällainen tulkinta ei johtaisi direktiivin eikä kansallisen säännöksen 

tavoitteiden toteuttamiseen. Yritysjärjestelysäännösten tarkoituksena ei ole veroetujen myöntämi-

nen. Jopa silloin kun veroetutavoitteiden merkitys on yhtä suuri kuin taloudellisten tavoitteiden, 

operaatiota voidaan pitää veronkiertona.78

 

Kirjoitustavan sekavuudesta huolimatta voitiin siis vetää se johtopäätös, että direktiivi ja EVL 52 

g § tarkoittivat kuitenkin samaa asiaa. Säännöstä tulee tulkita Suomessa direktiivin sanamuodon, 

tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti. Ristiriitaa ei saisi syntyä direktiivin ja EVL 52g §:n välil-

le. Tulkinnan tulee pysyä myös EY-oikeuden yleisten oikeusperiaatteiden puitteissa.79

 

 

 

                                                           
77 Näin Ikkala (2000) s. 4. VvVM 49/1995 s. 2 ” Veronkiertosäännöksen tarkoituksena on torjua etujen myöntämistä 
silloin, jos järjestely toteutetaan puhtaasti verotuksellisista syistä tai verotukselliset tekijät ovat pääasiallisin syy 
järjestelyn totetuttamiseen.” 
78 Ikkala (2000) s. 4. Toisin Manninen (1998) s. 78: ”Ymmärrän EVL 52g §:n sanamuodon siten, että jos toimenpi-
teellä on useita pääasiallisia tarkoituksia EVL 52g §:ää ei voida soveltaa ellei veronkiertotarkoituksen painoarvo eri 
pääasiallisista tarkoituksista ole yli puolet.” 
79 Manninen (1998) s. 76. Ks.myös Ikkala (2000), Immonen (1997) s. 370, Äimä (1999) s. 503. EU:n jäsenyyden 
myötä Suomeen on tullut uusi tulkintamuoto eli direktiivin mukainen teleologinen tulkinta. 
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Tilanne muutoksen jälkeen 

Sanamuoto aiheutti käytännössä tulkintaongelmia ja lain tulkitsijan täytyi tehdä punnintoja järjes-

telyn pääasiallisten tavoitteiden välillä. Tämän vuoksi lainmuutoksessa täsmennettiin sanamuoto 

vastaamaan direktiiviä. Täsmennetty sananmuoto mahdollistaa jatkossa veronkiertosäännöksen 

soveltamisen sellaisissa tilanteissa, joissa veronkiertotarkoitus on yksi järjestelyn pääasiallisista 

tavoitteista. Enää ei jouduta arvoimaan sitä, mikä järjestelyn syistä on tärkein. Ehdotettu täsmen-

nys säännökseen ei kuitenkaan käytännössä lisää säännöksen soveltamistapauksia eikä muutok-

sella ollut tarkoitus kiristää tulkintaa.80

 

EVL 52 h §:stä voidaan erottaa kolme kynnystä: on ilmeistä, yksinomaisena ja tai yhtenä pää-

asiallisista81. Säännöksestä voidaan erottaa myös termi tarkoituksista. Tämä tarkoittaa sitä, että 

veronkiertosäännöksen soveltaminen edellyttää nimenomaista subjektiivista veronkiertotarkoi-

tusta82. Se mikä sitten on subjektiivinen tarkoitus, on aina todistuskysymys. Tarkoitus ratkeaa 

viimekädessä ulkoisten tunnusmerkkien avulla83. 

 

Kansallisessa lainvalmisteluaineistossa on jonkin verran eritelty tekijöitä, jotka voivat ilmentää 

veron kiertämistä. Keskeistä on, että järjestelyyn tulee olla verotuksesta riippumattomia syitä ja 

syiden tulee olla liiketaloudellisia. Hallituksen esityksessä korostetaan perusteluissa, jos yritysjär-

jestely ei perustu yhteenkään merkittävään liiketaloudelliseen syyhyn, olisi lain tarkoituksen 

vastaista myöntää edullinen verokohtelu. Esityksen perustelut jäävät kuitenkin ylimalkaisiksi ja 

perättäisiin yritysjärjestelyihin viitataan negatiivisessa sävyssä.84 Yleensä on pääsääntö, että var-

sinkin sukupolvenvaihdosten toteuttaminen vaatii useita perättäisiä järjestelyjä, kunnes päästään 

haluttuun lopputulokseen. 

 

Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä veron kiertämisen kriteerejä on täsmennetty. Säännöksen 

tarkoituksena ei kuitenkaan ole normaalin verosuunnittelun estäminen. Veronkiertosäännöksen 

tarkoituksena on torjua etujen myöntäminen silloin, kun järjestely toteutetaan puhtaasti verotuk-

                                                           
80 HE 193/2005 s. 8. 
81 Näin Immonen (2000) s. 252. 
82 Ryynänen (2001) s. 361. 
83 Manninen (1998) s. 77 ja Ryynänen (2001) s. 361. 
84 HE 177/1995 s.17 ja Ks. toisin Mehtonen (2005) s.145 ”Perättäisten yritysjärjestelyjen pitäminen hallituksen esi-
tyksessä mainituin tavoin indisiona veronkiertotarkoituksesta on mielestäni – jos nyt ei hälyttävää – niin ainakin 
erikoista.” 
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sellisista syistä tai verotukselliset tekijät ovat pääasiallisin syy koko järjestelyn toteuttamiseen. 

Veron välttämiseen voi viitata esimerkiksi keinotekoisten apuyhtiöiden perustaminen, useiden 

perättäisten yritysjärjestelyjen toteuttaminen, yhtiöitetyn toiminnan lopettaminen pian järjestelyn 

jälkeen tai osakkeiden nopea luovutus.85 Valiokunnan mietinnön kriteerit voivat viitata veron-

kiertotarkoitukseen, mutta ne eivät sellaisenaan joka tilanteessa merkitse veronkiertonormin so-

veltamista. Kyse on aina tapauskohtaisesta harkinnasta86. Arvoitaessa järjestelyn hyväksyt-

tävyyttä, on liiketoimi aina tutkittava kussakin tapauksessa kokonaisuudessaan. Veronkiertosään-

nöstä ei tule lain muutoksenkaan jälkeen soveltaa sellaisissa tilanteissa, joissa yritysjärjestelylle 

on olemassa merkittävä perusteltu liiketaloudellinen syy. Toisaalta merkittävienkään veroetujen 

syntyminen yritysjärjestelyjen yhteydessä ei saa yksinään johtaa veronkiertosäännöksen sovelta-

miseen.87

 

Mikä sitten on riittävä liiketaloudellinen syy? Tämä onkin keskeinen kysymys EVL 52h §:n 

soveltamiskynnyksen arvioinnissa. Direktiivissä käytetään ilmausta pätevä taloudellinen syy. Ar-

viointi tulee siis tehdä ensisijaisesti taloudellisen sisällön perusteella. Yritysjärjestelydirektiivin 

tavoitteet ovat taloudellisia. Tällöin hyväksyttävän taloudellisen syyn käsitettä tulee tarkastella 

liiketaloudellisesta näkökulmasta. Verotuksessa arvioidaan aina, onko jakautuminen suoritettu 

liiketaloudellisen syyn vuoksi vai ei.88 Direktiivissä on mainittu hyväksyttäviksi liiketaloudel-

lisiksi syiksi toiminnan uudelleenjärjestely ja järkeistäminen. Lisäksi on mainittu yhteismarkki-

noiden vaatimuksiin mukautuminen, tuottavuuden lisääminen ja kansainvälisen kilpailukyvyn 

vahvistaminen. Taloudellisen syyn olemassaoloa voidaan tutkia mm. veronkiertotestillä. Testissä 

eliminoidaan ensin verotustekijät kokonaan ja tämän jälkeen katsotaan, saavutettiinko järjeste-

lyllä mitään relevantteja taloudellisia etuja.89 Jos järjestelyllä ei saavutettu muita kuin verotuksel-

lisia hyötyjä, on kyseessä ilmeisesti veronkierto. 

 

                                                           
85 VaVM 49/1995 s. 3. 
86 VH 1/1997 s. 14. 
87 VaVM 41/2005 s.2 näin myös Mehtonen (2005) s. 145-146. Näin myös Ikkala (2000) s. 9. Perättäiset järjestelyt 
eivät sinänsä voi laukaista veronkiertosäännöksen soveltamista. Perättäisyys ei yleensä tarjoa mitään erityistä ”vero-
etua” vaan vain menettelytavan, jolla päästään liiketaloudellisesti perustellun tavoitteen saavuttamiseen. Näin myös 
Manninen (1998) s. 79. Jos toimenpiteellä on pääasialliset liiketaloudelliset syyt ei EVL 52h§:ää voida soveltaa, 
vaikka sammalla saavutetaan huomattavan suuriakin verohyötyjä. 
88 Ikkala (2000) s. 4. 
89 Immonen (1999) s. 246. 
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EY:n tuomioistuin on ottanut kantaa direktiivin tulkintaan ns. Rouva Leur-Bloem ratkaisussa. Ta-

paus koski pääasiassa osakevaihdon verokohtelua. Ratkaisussa luonnollinen henkilö L omisti 

kahden liiketoimintaa harjoittavan yhtiön A:n ja B:n osakkeet. L aikoi toteuttaa osakevaihdon 

niin, että kolmas yhtiö C hankkisi L:ltä A:n ja B:n osakkeet. Vastiikeeksi L saisi C:n osakepää-

oman korotuksella muodostettavia osakkeita. L omistaisi A ja B yhtiöt C yhtiön kautta. Tapauk-

sessa otettiin kantaa siihen, onko horisontaalinen tappiontasaus artiklassa tarkoitettu hyväksyttävä 

taloudellinen syy. Tuomioistuin päätyi siihen lopputulokseen, että hyväksyttävällä taloudellisella 

syyllä tarkoitetaan muuta kuin pelkän verotuksellisen edun tavoittelua. Vain horisontaalisen 

tappiontasauksen tavoittelu ei ole hyväksyttävä taloudellinen syy. Veroetu on sinänsä talou-

dellinen syy järjestelyille, mutta se ei ole hyväksyttävä taloudellinen syy. Perusteluista voidaan 

poimia myös mm. muut tulkintatekijät: sääntelyä on peilattava suhteellisuuden periaatetta vasten, 

järjestely on tutkittava kokonaisuudessaan ja hyväksyttävä taloudellinen syy voi olla olemassa, 

vaikka järjestelyllä luotu yritysrakenne olisi vain väliaikainen.90  

 

Tuomioistuimen tapaus jättää kuitenkin edelleen avoimia kysymyksiä. Tuomioistuin ei peruste-

luissaan eritellyt taloudellisen syyn käsitettä tarkemmin. Kantaa ei myöskään otettu mm. siihen, 

pitäisikö yritysjärjestelyllä luodulle väliaikaiselle rakenteelle määrittää jokin määräaika ja kuinka 

pitkä se voisi olla. Tapaus ei tuonut vastausta tärkeään kysymykseen siitä, mikä on riittävä hy-

väksyttävä taloudellinen syy. Järjestelyn toteuttaminen puhtaasti verotuksellisista syistä on veron-

kiertoa jo pelkän direktiivin sananmuodon mukaan. Direktiivin 11 artiklan 1 a kohdassa jo mai-

nitaan ”pääasiallisena tarkoituksena tai yhtenä pääasiallisista tarkoituksista on veronvälttäminen 

tai veronkiertäminen.” Tapauksesta voidaan kuitenkin päätellä raja sallitun verosuunnittelun ja 

veronkierron välille sen osalta, että verotukselliset syyt eivät ole hyväksyttäviä taloudellisia syitä. 

 

Verovelvollisen tulee voida valita useasta eri liiketaloudellisesti perustellusta yritysjärjestely-

vaihtoehdosta yritysjärjestelyn toteuttamiseksi verotuksellisesti edullisin vaihtoehto. Tarkoituk-

sena ei ole estää normaalia verosuunnittelua. Järjestelyn sivussa voidaan samalla saavuttaa suu-

riakin verohyötyjä91. Yritysjärjestelyt ovat tärkeä osa yritysten kilpailukyvyn säilyttämistä ja 

veron kiertäminen tai välttäminen on pikemminkin aina poikkeus kuin pääsääntö.92 Verovelvol-

lisen tulee kuitenkin aina varautua esittämään dokumentaatiota liiketaloudellisesta syystä. Liike-
                                                           
90 Immonen (1999) s. 246. Ks. myös Terra & Wattel (2001) s.393-398. 
91 VaVM 49/1995 s. 3. 
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taloudellisen syyn merkittävyyttä voidaan kuitenkin arvioida saavutettujen veroetujen perusteel-

la93. 

 

Veronkiertosäännös toimii parhaiten ennalta ehkäisevästi, koska se tuo suunnitteluun epävar-

muustekijän. Järjestelyjen sisältöä ja menettelyjä tulee suunnitella tarkemmin ja liiketaloudelli-

sista lähtökohdista. Juuri näihin epävarmuustekijöihin kiinnitetään tässä työssä huomiota ja epä-

varmoja alueita tarkastellaan oikeuskäytännön ja esimerkkien kautta. Veronkiertoriski on konk-

reettinen silloin, kun järjestelyn lopputulos ei ole lain tavoitteen mukainen eli jakautumisessa ve-

rotuksen lykkäytymisetu muutetaan lopulliseksi huojennukseksi.94

 

EVL 52h §:ssä ei ole suoranaisesti säädetty mitään todistustaakan jakautumisesta. Säännöksen sa-

namuoto ”on ilmeistä” viittaa kuitenkin siihen, että veronsaajataholla on lähtökohtaisesti todis-

tustaakka veronkierron suhteen. Jos verovelvollinen ryhtyy epätavallisiin toimenpiteisiin tai jär-

jestelyihin, joista koituu huomattavaa verotuksellista etua, voi veronsaajataho esittää näyttöä ve-

ronkiertotarkoituksesta. Verovelvollisella on näyttövelvollisuus järjestelyjen liiketaloudellisista 

syistä.95 EVL 52h §:n soveltaminen edellyttää kuitenkin aina verovelvollisen subjektiivista 

veronkiertotarkoitusta, josta on oltava näyttö96.  Myöskään yritysjärjestelydirektiivissä ei ole 

käsitelty todistustaakan jakautumista. Jos verovelvollinen ei pysty esittämään mitään hyväksyt-

tävää taloudellista syytä menettelylleen, voivat jäsenvaltiot säätää, että tämä voi johtaa oletta-

maan veronkierrosta.97

 

Verotusmenettelyssä painotetaan virallisperiaatetta. Se tarkoittaa, että veroviranomaisilla on sel-

vittämisvelvollisuus ja vastuu verojen keruusta. Tämän vuoksi viranomaisilla on laajat valtuudet 

tiedonsaantiin verovelvollisilta, viranomaisilta ja kolmansilta tahoilta. Periaatteen mukaan vero-

viranomaiset vastaavat siitä, että verotus toteutetaan lain mukaisesti ja oikeaan aikaan.98 

Veronkierto on moitittava ilmiö. Tämän vuoksi veronsaajien täytyy pystyä esittämään veron-

                                                                                                                                                                                            
92 Mattila (1996) s. 39. Ks. myös VaVM 41/2005 s. 2. Ks. myös Ikkala (2000) s. 11. 
93 Manninen (1998) s. 79. 
94 Näin myös Ikkala (2000) s. 10 
95 Manninen (1998) s. 78. 
96 Ryynänen (2001) s. 360. 
97 Manninen (1998) s. 78. 
98 Ryynänen (2001) s .345. 
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kierron väitetty luonne. Ei voida lähteä siitä, että verovelvollisen velvollisuutena olisi näyttää, 

ettei hän ole ryhtynyt veronkiertotoimenpiteisiin.99

 

EVL 52h §:n soveltaminen johtaa ankaraan veroseuraamukseen. Tämä puoltaa sitä, että veronsaa-

jan näyttökynnys tulee olla korkea. Veronkiertosäännöstä ei tulisi soveltaa ilman, että veronkier-

täminen tai verotuksen välttäminen on yritysjärjestelyn ainoa tai ainakin pääasiallinen syy. Nämä 

seikat tulee voida päätellä olosuhteista. Liiketaloudellisten perusteiden puute yhdessä muiden te-

kijöiden kanssa saattaa johtaa näyttökynnyksen ylittymiseen.100

 

Mitä tämä sitten tarkoittaa sukupolvenvaihdoksen kannalta? Oikeuskirjallisuudessa ja oikeus-

käytännössä on katsottu, että sukupolvenvaihdos muodostaa korkean kynnyksen EVL 52h §:n so-

veltamiselle ja sen on katsottu verotuksesta riippumattomaksi hyväksyttäväksi liiketaloudelliseksi 

syyksi.101

 

3.3.2 Veronkiertämisen yleislauseke ja peitelty osinko jakautumisessa 

EVL:n 52h § on erityinen veronkiertosäännös ja hierarkkisesti etusijalla verotusmenettelylain 

(VML 28 §) yleiseen veronkiertosäännökseen nähden. EVL 52 h §:ää voidaan soveltaa ainoas-

taan neljään normissa nimettyyn yritysjärjestelyyn, ja se oikeuttaa poistamaan ainoastaan yritys-

järjestelysäännösten tarjoaman veroedut.102 Käytännössä saattaa jossain vaiheittaisessa toimenpi-

desarjassa olla fuusion, jakautumisen, liiketoimintasiirron ja osakevaihdon lisäksi myös muita 

järjestelyn osia, esimerkiksi normaali yrityskauppa, yritysmuodon muuttuminen tai purkaminen. 

Tällöin arvioitaessa veronkiertoa joudutaan soveltamaan kahta säännöstä, joita ei kuitenkaan 

voida soveltaa päällekkäin. Lisää ongelmallisuutta aiheuttaa se, että EVL:n veronkiertosäännök-

sen lainsäädäntötaustana on mainittu direktiivi, joten tulkinnan perusteina joudutaan sen osalta 

ottamaan huomioon toisenlaisia lähtökohtia kuin mitä joudutaan huomioimaan puhtaasti kansal-

liselle perustalle rakentuvan VML 28 §:n yleissäännöksen tulkinnassa103. 

 
                                                           
99 Ryynänen (2001) s. 345. 
100 Ryynänen (2001) s. 361-362. 
101 Lindgren (2001) s. 310. Ks. myös Immonen & Lindgren (2004) s. 204. Ks. myös Järvenoja (2003) s. 85. 
Verovirastojen ennakkotiedoissa on yleensä myös katsottu, että sukupolvenvaihdos on hyväksyttävä syy. Ks. myös 
VH (2004) s.34 sukupolvenvaihdos on katsottu erittäin hyväksi perusteeksi. Ks. myös Mattila (2002) s. 12. Ks. myös 
Immonen (1997) s. 374. 
102 Mattila (2000b) s. 547-548. 
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Koska EVL 52h §:ää ei voida soveltaa kaikkiin mahdollisiin yritysjärjestelytoimenpiteisiin, herää 

kysymys yleisen veronkiertosäännöksen VML 28 §:n mahdollisesta soveltamisesta 

tapaukseen104. 

Olli Ryynänen on tutkinut todistustaakkaa VML 28 §:n tapauksissa. Hänen mukaansa EVL 52 h 

§:n ja VML 28 §:n soveltamiskynnykset ovat yhteneväiset. Hänen mukaansa lainsäätäjälle on an-

nettu ankara huolellisuusvelvoite. Jos veronkiertosäännöksen soveltaminen näyttää ilmeiseltä, tu-

lee verotuksen toimittajan punnita veronkierron soveltamiskysymystä tarkemmin. Veroviran-

omaisen tulee tutkia huolellisesti kaikki ne seikat, joilla voi olla vaikutusta asian arvostelemiseen 

sekä kuulla verovelvollista asiassa. Jotta verotuksen toimittaja voi soveltaa veronkiertosäännöstä, 

tulee hänen harkita asiaa objektiivisesti ja perustellusti.105

 

VML 29 §:ää voidaan soveltaa, jos osakas tai hänen lähiomaisensa saa osakeyhtiöstä rahanarvoi-

sen etuuden osakkuusaseman perusteella. Etuus voidaan antaa tavallisesta poikkeavalla hinnoit-

telulla tai vastikkeettomalla etuuden luovutuksella. Peitellyssä osingossa edun antaja on yhtiö. 

Peitellyn osingon säännös ei sovellu suoraan yritysjärjestelyihin. Peitellystä osingosta verotta-

mista yritysjärjestelyn yhteydessä voidaan pitää myös yritysjärjestelysäännösten vastaisena106. 

Peitellyn osingon säännöstä voidaan soveltaa lähinnä jakautumisissa silloin, kun jakautuminen on 

osa monivaiheista toimenpidesarjaa. Toimenpidesarjaan täytyy kuulua myös jokin muu oikeudel-

linen toimenpide jakautumisen jälkeen. Tällainen voi olla esim. osakkeiden nopea myyminen heti 

jakautumisen jälkeen. 

                                                                                                                                                                                            
103 Immonen (1997) s. 371. 
104 Ks. VH (1997) s. 14. ”Yritysjärjestelytilanteisiin voidaan edelleen puuttua myös yleisen veronkiertonormin (VML 
28 §) nojalla esimerkiksi silloin, kun yritysjärjestelytoimenpide liittyy osana johonkin laajempaan kokonaisuuteen.” 
105 Ryynänen (2001) s. 361-362. 
106 Immonen (2002a) s. 663. 
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4. JAKAUTUMISEN HYÖDYLLISYYS SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA 

 
 
 
4.1 Yritysrakenteen muokkaaminen halutulla tavalla 

 

4.1.1 Varojen ja velkojen kohdistaminen vastaanottaviin yhtiöihin 

Vero- ja yhtiölainsäädännössä ei ole olemassa säännöksiä yhtiön varojen, velkojen tai toiminnan 

jakamisesta yhtiön jakautuessa. Mainintaa tästä ei löydy myöskään yritysjärjestelydirektiivistä 

eikä kansallisesta lainvalmisteluaineistosta. Tämä tarkoittaa käytännössä, että osakkailla on ja-

kautumissuunnitelmaa laadittaessa täysi vapaus päättää varallisuuden ja toiminnan jakamisesta. 

Loogista tietenkin on, että varat ja velat siirtyvät siihen yhtiöön, joka jatkaa tämän toiminnan 

harjoittamista. Varallisuuden ja velkojen kohdistamisen vapaamuotoisuus mahdollistaa jakautu-

vien yhtiöiden taserakenteen suunnittelun jakautumisen tavoitteiden mukaisesti.107 Jakautuvan 

yhtiön ei tarvitse myöskään siirtää yhtä suurta osuutta varoistaan ja veloistaan vastaanottaville 

yhtiöille. Verovelvollisen jakoperusteet ovat lähtökohtana varojen ja velkojen jaolle.108 Vapaasti 

valittavissa oleva jakoperuste antaa siis erinomaisen mahdollisuuden muokata sukupolvenvaih-

doksessa yritystä haluttuun muotoon ilman välittömiä veroseuraamuksia109. Tulkinnassa tulee 

aina ottaa huomioon jakautumisen motiivi eli tarkastella sitä, miksi tässä tapauksessa varallisuus 

on haluttu jakaa näin. ELV 52h § rajoittaa verovelvollisten liikkumavaraa. Jakautumiseen ja sitä 

koskevaan verotukseen ei liity esim. sellaisia liiketoimintakokonaisuuden rajaamiseen  tai 

velkojen ja varojen kohdistamiseen liittyviä ongelmia kuin mitä liiketoimintasiirtoon liittyy110. 

 

Jos varallisuus ja velat voidaan jakaa halutulla tavalla, jakautumisen yhteydessä tulee esille kysy-

mys, voidaanko myös vapaat pääomat jakaa halutulla tavalla? EVL 52c § ei sisällä myöskään mi-

tään vaatimusta sille, että vapaa pääoma eli voittovarat tulisi kohdistaa uusille yhtiöille samassa 

suhteessa kuin sidottu pääoma. Myöskään ei voida vaatia, että kertyneet voittovarat tulee kohdis-

taa siihen yhtiöön, johon siirrettävästä toiminnasta ne ovat muodostuneet. Käytännössä tällainen 
                                                           
107 Andersson-Ikkala (2005) s. 564. Ks. myös Järvenoja (2003) s. 86. 
108 Ks. esim. Immonen (2002a) s.740 Esimerkiksi yhtiö aikoo jakautua kolmeksi uudeksi yhtiöksi. Varat voivat 
jakautua suhteessa 20/40/40 ja velat suhteessa 10/30/60. Ks. myös HE 177/95 s. 6. Ks. myös Mattila (1999) s. 441. 
Lähtökohta tulkinnassa on, että vart voidaan kohdistaa halutulla tavalla. Ks. myös Mattila (2002) s. 8. 
109 Mattila (2002) s. 9. Ks. myös Järvenoja (2003) s. 229. Ks. myös Immonen & Lindgren (2004) s. 203. Ks. myös 
Lindgren (2001) s. 304. 
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olisi myös täysin mahdotonta. Sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa vapaiden voittovarojen ja-

kaminen on tärkeä kysymys. Luopujan kannalta on kiinnostavaa, voidaanko vapaat pääomat 

esim. kohdistaa jakautumisessa sellaisiin yhtiöihin, jotka jäävät luopujien haltuun. Jatkajien yhti-

öön voisi siirtää vain tarvittavan määrän voittovaroja tai ei lainkaan. 111

 

Varojen jaossa tulee kuitenkin muistaa, että osakepääomaksi tulee siirtää vähintään vähimmäis-

osakepääomaa vastaava määrä. Sidotun pääoman ja vapaan pääoman suhteen tulisi myös säilyä. 

Täydellisessä jakautumisessa yhtiön vapaa oma pääoma ei siis muutu vastaanottavassa yhtiössä 

sidotuksi pääomaksi. Muuten seurauksena olisi, että jakokelpoiset varat vähentyisivät. Silloin 

vastaanottavat yhtiöt eivät voisi heti jakaa osinkoja. Myöskään sidottu oma pääoma ei voi muut-

tua vapaaksi omaksi pääomaksi.112 Verotuksessa ei yleensä poiketa jakautumissuunnitelmassa 

tehdyistä varojen ja velkojen jakoperusteesta. Poikkeaminen on mahdollista silloin, kun jakautu-

miseen voidaan soveltaa EVL 52h §:n veronkiertosäännöstä. Tällöin veronkierron tai verotuksen 

välttäminen on paitsi yksinomainen tai pääasiallinen syy, myös ilmeistä.  

 

Miten sitten löytää sukupolvenvaihdostilanteita suunniteltaessa verotuksellisesti järjevä ratkaisu 

ja, joka ei laukaise EVL 52h §:n soveltamista? Oikeuskäytännössä onkin hyväksytty erilaisia ja-

kautumisvaihtoehtoja. Esimerkiksi oikeuskäytännössä on hyväksytty jakautuminen (KVL 

2002/98), jossa muodostui asunto-osakeyhtiö, yksi kiinteistöyhtiö ja yksi tavallinen osakeyhtiö. 

Ratkaisussa KVL 1999:151 (ei julk.) muodostettiin elinkeinotoimintaa harjoittava yhtiö, kiin-

teistöyhtiö ja sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö.113

 

EVL 52h §:n sääntely on ollut tulkittavana muutamissa oikeustapauksissa. Ongelmat jakautumi-

sessa liittyvät juuri yhtiökokonaisuuden pilkkomiseen varsinaista liiketoimintaa jatkavaan yhti-

öön sekä passiivista sijoitusluonteista toimintaa harjoittavaan yhtiöön. Jakautumisen verokohtelu 

perustuu jatkuvuuteen. Jakautuminen kuitenkin helpottaa, kuten edellä on todettu, varojen siirtä-

misen osakkeenomistajille tavalla, joka saattaa olla lain tarkoituksen vastaista.  

                                                                                                                                                                                            
110 Lindgren (2001) s. 304. 
111 Lindgren (2001) s. 306. 
112 Immonen & Lindgen (2004) s. 212. Toisin VM (2006) s. 119. Joissakin KVL:n ratkaisuissa vararahasto voitiin 
muuttaa vappaaksi pääomaksi, eikä tällä ollut vaikutusta jakautumisen verokohteluun. Ks. esim. Lindgren (2001) s. 
306. KVL 126/1999 (ei julk.). Jakautumista koskevaa säännöstä sovellettiin, vaikka verovelvollinen oli todennut 
hakemuksessaan, että  yhtiön sidottua pääomaa tullaan luultavasti alentamaan. 
113 Ks. lisää tapauksia ja variaatioita Mattila (2002) s. 9. 
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Seuraavaksi esitetään tarkemmin kiinnostavia oikeustapauksia, jotka ovat mielenkiintoisia suku-

polvenvaihdoksen näkökulmasta. Tapauksista voidaan löytää niitä suuntaviivoja ja riskialueita, 

jolloin veronkierto saattaa tulla kyseeseen. Tapauksessa KHO 1999 T 1790 (ei julk.) hyväksyttiin 

järjestely, jossa toinen yhtiö sai jakautumisessa vain varoja ja toinen yhtiö varoja ja velkoja. 

Veroasiamies oli vaatinut, että järjestely tulkittaisiin veronkierroksi. KHO kuitenkin hyväksyi 

jakautumisen. Jakautumisen hyväksyminen edellytti, että sijoitusyhtiö jatkoi toimintaa, eikä sitä 

välittömästi purettu. Kummassakin seuraavista tapauksissa olivat kyseessä perheyhtiöt ja tarkoi-

tuksena oli sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen. Taseen pilkkominen pienempiin tarkoituksen-

mukaisiin osiin oli hyväksyttävää myös seuraavissa ratkaisuissa: 114  

 
KVL 123/1999. Tapauksessa perustettiin kolme uutta yhtiötä: yksi kiinteistöyhtiö, yksi asunto-
osakeyhtiö ja yksi tavallinen yhtiö. Kyseessä oli perheyhtiö. Tapauksessa ilmoitettiin, että yhtiöitä ei 
aiota purkaa tai yhtiöiden varoja ei ainakaan välittömästi realisoitu. 
 
 

Seuraavassa tapauksessa jakautuminen on ollut sukupolvenvaihdoksen esitoimi. Tämän vuoksi 

varojen tarkoituksenmukaiselle jakamiselle eri yhtiöiden kesken ei tule asettaa tarpeettomia rajoi-

tuksia. Tässä tapauksessa KVL hyväksyi sen, että pääosa vanhan yhtiön omasta pääomasta siir-

rettiin toiseen yhtiöön.115

 
KVL 125/1999 (KHO 2000 T 588 ei julk.). Tapauksessa hyväksyttiin ravintolatoimintaa 
harjoittavaan perheyhtiön jakautuminen ennen sukupolvenvaihdosta. Pääosa vanhan yhtiön taseessa 
olevasta omasta pääomasta oli tarkoitus siirtää jakautumisen yhteydessä perustettavaan sijoitustoi-
mintaa harjoittavaan yhtiöön. Yhtiön toimialaan kuului myös liiketilojen omistaminen ja vuokraami-
nen. Ravintolatoimintaa harjoittavaan yhtiöön oli tarkoitus siirtää vain tämän toiminnan kannalta 
välttämätön varallisuus. Jakautuva yhtiö oli edellisinä vuosin jakanut osinkoa ja sijoitustoimintaa 
harjoittavan yhtiön ilmoitettiin tekevän samoin. (kursivointi JM-K) 
 
 

Edellä olevassa tapauksessa nimenomaan siirrettiin vapaa pääoma kokonaisuudessaan arvopape-

rikauppaa ja sijoitustoimintaa harjoittavaan yhtiöön. Tapauksessa varsinaista päätoimialaa, eli ra-

vintolatoimintaa, jatkavaan yhtiöön otettiin osakkaiksi jakautuvan yhtiön osakkaiden lapset. Si-

joitusyhtiöön, johon kaikki vapaat pääomat siirrettiin, jäi täysin luopujien omistukseen.  
 

                                                           
114 Immonen & Lindgren (2004) s. 240. Ks. esim. Mattila (1999) s. 442 KHO 1999 T 1790 (ei julk.) Jakautuminen 
hyväksyttiin, kun hakija esitti sille verotuksesta riippumattomia liiketaloudellisia syitä. Tapauksessa siirrettiin yhteen 
yhtiöön varoja 4,7 Mmk ja velkoja 4,5 Mmk ja toiseen pelkästään varoja 12,2 Mmk.

115Immonen &Lindgren (2001) s. 240. Ks. myös Lindgren (2001) s. 312. 
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Seuraavassa vuosikirjaratkaisussa on arvioitu sitä, voidaanko yhtiön liiketoiminta pilkkoa jat-

kavaan yhtiöön ja passiivista sijoitustoimintaa harjoittavaan yhtiöön. Sijoitusvarallisuusyhtiötä ei 

ollut tarkoitus purkaa. KHO hyväksyi jakautumisen ja katsoi, että jakautumiselle oli verotuksessa 

riippumattomia liiketaloudellisia perusteita. Ratkaisu oli yksimielinen. 
KHO 1999:2 Kun tilintarkastus- ja muuta asiantuntijapalvelutoimintaa harjoittava yhtiö jakautui 
kahdeksi yhtiöksi siten, että toiselle uusista yhtiöistä siirtyi toiminnasta vain sijoitustoiminta, esite-
tyissä olosuhteissa jakautumisen ei katsottu tapahtuvan veron kiertämiseksi tai verotuksen välttämi-
seksi. 
 
Tilintarkastus- ja asiantuntijapalvelutoimintaa harjoittanut yhtiö aikoi jakautua OYL 14a luvun 
jakautumista koskevien säännösten mukaisesti kahdeksi uudeksi yhtiöksi siten, että toinen uusista 
yhtiöistä tulisi harjoittamaan asiantuntijapalvelujen antamista ja toinen vain sijoitustoimintaa. Ja-
kautuminen oli yhtiön mukaan tarpeen yhtiön pääomarakenteen muuttamiseksi sellaiseksi, että se 
mm. auttaisi toteuttamaan yhtiössä järkevää osakaspolitiikkaa ja edistäisi yhtiön liiketoiminnan ke-
hittämistä. Jakautumisen ei esitetyissä olosuhteissa katsottu tapahtuvan EVL 52 g §:n mukaisesti ve-
ron kiertämiseksi tai verotuksen välttämiseksi. Ennakkoratkaisu vuosille 1998 ja 1999. EVL 52 c § 
ja 52 g § 
 

 
Yhtiö esitti omassa vastineessaan KHO:lle ne liiketaloudelliset perusteet, joiden katsottiin olevan 

riittäviä ja joiden ollessa olemassa voitiin soveltaa EVL 52c §:ää. Yhtiö esitti vastineessaan mm. 

seuraavat liiketaloudelliset perusteet jakautumiselle:116  

 

• Ensisijaisena syynä on saada osakkaiksi kyvykkäitä henkilöitä. 
• Yhtiön taloudellinen tilanne on sellainen, että se voi estää tavoitellun liiketoi-

minnan kehittämisen. 
• Jakautumisella ei ollut tarkoitus vapauttaa varoja osakkaille. 
• Tavoite madaltaa taloudellista kynnystä tulla osakkaaksi. 
• Vanhoilla osakkailla oli tarkoitus jatkaa sijoitustoimintaa omassa yhtiössään ja 

sijoitustoiminnan eriyttäminen asiantuntija toiminnasta oli tarkoituksenmu-
kaista. 

• Osingonjako ei ollut liiketaloudellisesti tarkoituksenmukainen vaihtoehto jakau-
tumiselle. 

 
 
Päätöslauselmassa mainitaan perusteluissa, että vapaa pääoma jaettaisiin uusille yhtiöille samassa 

suhteessa kuin jakautuvan yhtiön osakepääoma tulisi jakautumaan. Sijoitusvarallisuusyhtiötä ei 

ollut tarkoitus purkaa, joten osakkaille ei irrotettu jakautuneesta yhtiöstä kertyneitä voittovaroja 

luovutusvoittoverotuksella.117

 

                                                           
116 Ks. hakemus tarkemmin Linnakangas – Immonen - Puronen (1999) s. 66-70 ja Mattila (1999) s. 441. 
117 Ks. myös Lindgren (2001) s. 307-308. Ks. myös Immonen & Lindgren (2004) s. 238. Ks. myös Järvenoja (2003) 
s. 223. 
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Seuraavassa KVL:n ennakkoratkaisuissa on ollut käsillä sukupolvenvaihdostilanne tai uusien 

osakkaiden rekrytointi. Tapauksessa pääosa omasta pääomasta siirrettiin sijoitusyhtiöön. 
KVL 1999/118 (julkaisematon). Tapaus koski asianajotoimistoa, josta erotettiin toiseen yhtiöön 
asianajotoiminta ja toiseen passiivinen sijoitustoiminta. Jakautuminen hyväksyttiin. Syynä oli ollut 
uusien osakkaiden saaminen yhtiöön. Kun selkeä pääosa taseen omasta pääomasta siirrettiin 
sijoitustoimintaa harjoittavaan yhtiöön, asianajotoimintaa harjoittamaan perustettuun uuteen yhtiöön 
oli mahdollista saada uusia osakkaita helpommin, kuin vanhaan yhtiöön. Sijoitustoimintaa 
harjoittavaan yhtiöön oli tarkoitus siirtää sijoitusrahasto-osuuksia, osakkeita, huoneisto-osakkeita ja 
pääosa käteisvaroista. Asianajotoimintaa jatkavan yhtiön osakkeita oli tarkoitus myydä nuoremmille 
osakkaille ja uusille taloon tuleville asianajajille. Mahdollista oli myös se, että edellä mainituille 
tahoille oltiin suuntaamassa osakeanti. (kursivointi JM-K) 
 
 

Tapauksen olosuhteet olivat hyvin samantapaiset kuin edellä käsitellyssä vuosikirjaratkaisussa 

KHO 1999:2, jossa verovelvollisen esittämät varsin yleisellä tasolla olleet liiketaloudelliset pe-

rustelut hyväksyttiin. Tässä tapauksessa (KVL 1999/118) jakautumisen perusteiksi todettiin, että 

osakkaiden ikärakenteen ja yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi osakkaiden sukupolven-

vaihdos tuli aloittaa vähitellen ja yhtiön toiminnan kehittäminen muutenkin edellytti uusien osak-

kaiden mukaan ottamista. Liiketoimintaa jatkavan yhtiön uusilta osakkailta vaadittava panostus 

muodostui näin ollen pienemmäksi, kun toiseen yhtiöön siirrettiin jakautuvan yhtiön toiminnan 

aikana syntynyt omaisuusmassa, jonka osalta yhtiö oli harjoittanut sijoitustoimintaa.118

 

Seuraavaa tapaus on myös samantyyppinen kuin edeltävät (rekrytointitarkoitus), mutta KHO 

poisti valituksen johdosta annetun ennakkoratkaisun. Perusteena oli se, että hakemuksessa ei ollut 

esitetty riittävän tarkkaa selvitystä uuden yhtiön toiminnasta. Tapauksessa olennainen osa 

varallisuudesta siirrettiin sijoitusyhtiöön. 

 
KVL 1999/137 (KHO 22.3.2000 T 611)(julkaisematon). Kyseisessä tapauksessa korkean tekno-
logian yritys jakautui kahdeksi yhtiöksi, joista toiseen siirrettiin varsinainen liiketoiminta ja toiseen 
valtaosa varoista, mm. kaikki voittovarat, sijoitustyyppinen varallisuus sisältäen muun muassa 
vuokrakiinteistöjä. Tämä sijoitustyyppinen varallisuus muodosti jakautuvan yhtiön taseesta pääosan. 
Tarkoituksena oli myös madaltaa uusien osakkeenomistajien tuloa yritykseen. Yhtiö oli antanut 
tarkan selvityksen siitä, miten uusia osakkaita hankitaan, sijoitustoiminnan laajuudesta ja että yhtiötä 
ei ollut tarkoitus purkaa. KVL katsoi, että EVL 52 c §:n säännökset soveltuvat, mutta KHO poisti 
valituksen johdosta annetun ennakkoratkaisun. Perusteena oli, että hakemuksessa ei ollut esitetty 
riittävän tarkkaa selvitystä uuden yhtiön toiminnasta. (kursivointi JM-K) 
 
 

Tapauksessa näytti olevan kyse sukupolvenvaihdoksen tyyppisestä tilanteesta ja se oli järjestelyn 

pääasiallinen syy. Uusien osakkaiden rekrytointi on riittävä liiketaloudellinen syy järjestelyn te-

kemiseen. Jakautumisen ja rekrytoinnin todellinen motiivi jäi kuitenkin hieman epäselväksi. Uu-
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den yhtiön toiminnasta ei esitetty tarkemmin tietoa eli jakautumiseen liittyvä jatkuvuusperiaat-

teen toteutuminen jäi hieman epäselväksi. Tapauksessa oli kuitenkin ilmeistä, että jakautuminen 

olisi suoritettu todellisuudessa verotuksellisista syistä.119

 

Oikeuskäytännön valossa näyttää siltä, että jakautumisen hyväksyttävyyteen ei suoraan vaikuta 

se, siirtyykö varallisuus ja siihen kohdistuvat velat samaan yhtiöön. Tapausten perusteella voi-

daan kuitenkin sanoa, että EVL 52h §:n soveltamisriski on erityisesti silloin olemassa, jos 

jakautumisella eriytetään voittovarat ja velat toisistaan. Liiketaloudellisten syiden merkitys on 

kuitenkin erittäin tärkeä. Sukupolvenvaihdos on tällainen erittäin tärkeä liiketaloudellinen syy ja 

se muodostaa korkean kynnyksen EVL 52h §:n soveltamiselle120. Yritysjärjestelyjä ei tulisi edes 

tehdä, jos niillä ei saavuteta liiketaloudellisia etuja. Verotuksen jatkuvuusperiaatteen tavoittelu ei 

saa olla ainoa tavoiteltu etu. Mitä enemmän liiketaloudellisia syitä on esittää, sitä suuremmaksi 

EVL 52h §:n soveltamiskynnys kasvaa. 

 

Odotetun verokohtelun varmistamiseksi yhtiössä tulee dokumentoida suunnitelmat riittävästi. 

Tällä on käytännössä merkitystä. Sukupolvenvaihdostilanteissa voidaan varat ja velat jakaa tar-

koituksenmukaisella tavalla. Jakautumisen jälkeen myös sukupolvenvaihdos on toteutettava ai-

dosti ja uusien yhtiöiden on jatkettava jakautuneen yhtiön toimintaa jatkuvuusperiaatteen mukai-

sesti. 121  

 

   

4.1.2 Elinkeinotoiminnan ja kiinteistöomaisuuden hajauttaminen eri yhtiöihin 

Jakautumisella voidaan myös erottaa kiinteistö omaan yhtiöönsä ja elinkeinotoiminta omaan yhti-

öönsä. Näin myös saadaan kevennettyä yhtiön taserakennetta. Jakautumisessa voi syntyä peri-

aatteessa kolmenlaisia kiinteistöyhtiöitä: 

 

1) Kiinteistöjen sijoittamista harjoittava yhtiö. Tämä yhtiö on yhtiömuodoltaan normaali 

osakeyhtiö, joka omistaa ja vuokraa laajamittaisesti kiinteistöjä.  
                                                                                                                                                                                            
118  Ks. myös Immonen & Lindgren (2004) s. 239. Ks. myös Mattila (2002) s. 12. Ks. myös Järvenoja (2003) s. 84. 
119 Ks. myös Lindgren (2001) s. 312. Ks. myös Immonen & Lindgren (2004) s. 239. Ks. myös Järvenoja (2003) s. 84. 
120 Ks. VH (2004) s. 34. Ks. myös Lindgren (2001) s. 310. Ks. myös Immonen & Lindgren (2004) s. 204. Ks. myös 
Järvenoja (2003) s. 85. Verovirastojen ennakkotiedoissa on yleensä myös katsottu, että sukupolvenvaihdos on hyväk-
syttävä syy. Ks. myös Mattila (2002) s. 12. Ks. myös Immonen (1997) s. 374. 
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2) Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö on yhtiömuodoltaan 

asunto-osakeyhtiö tai liikekiinteistö. Keskinäisessä kiinteistöyhtiössä yhtiö itse omistaa 

kiinteistön. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on ns. huoneistoselitelmä, jonka mukaan tietyt osa-

keryhmät oikeuttavat hallitsemaan tarkasti yksilöityjä tiloja. Yhtiön kulut katetaan osak-

kailta perittävillä vastikkeilla. Osakas voi käyttää tiloja itse tai vuokrata ne edelleen. 

Vuokratulot verotetaan tällöin osakkaalla pääomaverokannalla. 

3) Tavallinen kiinteistöosakeyhtiö. Tällöin yhtiö itse paitsi omistaa kiinteistön myös hallitsee 

tiloja. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ts. ole huoneistoselitelmää lainkaan. Yhtiö vuokraa 

tiloja ja saa vuokratulot tällöin itselleen. Vuokratuloilla katetaan yhtiön kulut ja vuokra-

tulot mahdollisesti verotetaan yhtiöllä. Osakkaat saavat tuottoa yrityksestä vain osinkona. 

 

Verosuunnittelun näkökulmasta vaihtoehto 2 on erittäin mielenkiintoinen ja se houkuttelee käyt-

tämään jakautumista verosuunnittelukeinona. Sukupolvenvaihdostilanteissa vaihtoehtoa 2 voi-

daan käyttää seuraavanlaisesti: 

 
 Esimerkki 1 

Yhtiö A harjoittaa huonekalu- ja sisustustarvikkeiden myyntiä. Yhtiöllä on kaksi omistajaa Ä 50 % 
ja I 50 %. Yhtiö omistaa suuren liikekiinteistön, jossa se harjoittaa liiketoimintaa. Kiinteistön käypä 
arvo on huomattavasti suurempi kuin kirjanpitoarvo. Yrityksessä suunnitellaan sukupolvenvaihdosta, 
mutta kiinteistön arvon vuoksi kauppahinta muodostuu liian suureksi. Yhtiö jakautuu kahdeksi yhti-
öksi. C Oy:öön siirtyy normaali liiketoiminta ja yhtiöön K Oy siirtyy yhtiön liikekiinteistö. K Oy on 
keskinäinen kiinteistöyhtiö. Ä ja I luovuttavat C Oy:n osakkeet jatkajille ja jäävät omistajiksi K 
Oy:öön. Luopujat Ä ja I hallitsevat nyt yhtiön käytössä olevaa liiketilaa. He voivat vuokrata tilat 
yhtiölle ja saavat tästä vuokratuloja. Näin Ä ja I voivat luopua liiketoiminnasta lastensa hyväksi ja 
saavat vuokratuloista hyvän turvan eläkepäivien varalle. 
 
 

Esimerkissä esitetty tapaus ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton. Jakautumisessa, jossa kiinteistö 

siirtyy keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle, muodostuu ongelmaksi veroneutraalin jakautumisen 

edellytettävän omistussuhteiden jatkuvuus. EVL 52c § edellyttää, että osakkeenomistajien on saa-

tava vastikkeeksi vastaanottavan yhtiöiden liikkeelle laskemia osakkeita aikaisemman osake-

omistuksensa suhteessa.122

 

Asunto-osakeyhtiölain 9 §:n mukaan huoneistoja tulee hallita osakeryhmillä, joita ei voi omistuk-

sellisesti jakaa. Esimerkiksi Ä ja I omistavat liikehuoneiston osakeryhmän 1-10 suhteessa 50/50. 

                                                                                                                                                                                            
121 Näin myös Mattila (2002) s. 9. 
122 Ks. Järvenoja (2003) s. 219. 
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Yhtiölainsäädännön mukaan omistusta ei voi jakaa niin, että Ä omista osakkeet 1-5 ja I 6-10. He 

omistavat osakkeet 1-10 yhteisesti suhteessa 50/50. Tässä muodostuu siis yhteisomistustilanne. 

 

Tähän tilanteeseen liittyy myös ongelma jakautumisessa edellytettävän jatkuvuusperiaatteen 

näkökulmasta. Jos jakautumisessa muodostetaan keskinäinen kiinteistöyhtiö, siirtyvät tilan hal-

linta ja siitä saatavat tuotot tosiasiassa osakkaiden haltuun. Liikehuoneisto ei enää jakautumisen 

jälkeen olekaan yhtiön hallinnassa ja osakkaille siirtyy käytännössä yrityksen varoja pääomavero-

kannalla vuokratulojen muodossa. Kysymys kuuluukin, voiko jakautumisessa sitten hyödyntää 

keskinäistä kiinteistöyhtiötä lainkaan? Voidaanko katsoa, että tällöin jakautuvan yhtiön varalli-

suutta olisi siirtynyt tosiasiassa yhtiön osakkaille ilman mitään veroseuraamuksia? 

 

Yritysjärjestelydirektiivissä ei ole keskinäisestä kiinteistöyhtiöstä mitään mainintaa. Direktiivissä 

ei myöskään mainita, että yhteisomistus ei olisi mahdollista. Yritysjärjestelydirektiivin 11 art. 

Mukaan jakautuminen saatettaisiin katsoa tällaisissa tapauksissa veronkiertämiseksi. Direktiivin 

mukaan veronkiertäminen voi tulla kyseeseen jos yhtenä pääasiallisena syynä on veroetujen 

tavoittelu, vaikka järjestelylle löytyy samalla hyvä taloudellinen syy. Direktiivin näkökulmasta 

voitaisiin siis katsoa, että järjestelyllä ei saa luoda veroetuja. EY-tuomioistuin on kuitenkin en-

nakkoratkaisussaan todennut,123 että direktiiviä tulkittaessa on otettava suhteellisuusperiaate 

huomioon. Tuomioistuin on katsonut, että tiettyjä liiketoimien ryhmiä ei voida jättää säännöksen 

soveltamisen ulkopuolelle. Taustalta täytyy löytyä aina viitteitä veropetoksesta tai veronkiertämi-

sestä. Liiketoimien tulee olla suoritettu hyväksyttävistä taloudellisista syistä. Tuomioistuin pai-

notti tulkinnassa suhteellisuusperiaatetta.124

 

EVL 52c §:ssä mainitaan, että vastaanottavana yhtiönä täytyy olla osakeyhtiö. Lainkohdassa ei 

ole tarkemmin määritelty mitä sanalla osakeyhtiö tarkoitetaan. Keskinäinen kiinteistöyhtiö on 

osakeyhtiölaissa ja asunto-osakeyhtiölaissa määritelty osakeyhtiön yksi muoto. Keskinäinen kiin-

teistöyhtiö on siis yleinen yhtiömuoto Suomessa. Kun tämä seikka otetaan huomioon, niin EVL 

52c § soveltuu myös sellaisiin jakautumisiin, joissa vastaanottavana yhtiönä on keskinäinen 

kiinteistöosakeyhtiö. Lain tarkoituksena on ollut, että yhtiön rakenne voidaan muuttaa tarkoituk-

                                                           
123 kts. tarkemmin kpl 3.1.2 
124 Järvenoja (2003) s. 214. 
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senmukaisella tavalla. Tämän vuoksi EVL 52c §:ssä ei ole tarkemmin säädetty miten yhtiön varat 

täytyy jakaa. Tämä tulee ilmi myös verotuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa125. 

 

Kun otetaan huomioon, että keskinäinen kiinteistöyhtiö on yhtiömuotona määritelty laissa, 

direktiivissä ei ole mainintaa yhteisomistuksesta ja että jakautumista koskevaa lainkohtaa on so-

vellettava jakautumisiin, joissa vastaanottavana yhtiönä on osakeyhtiö, ei tällaisessa jakautumi-

sessa voida katsoa osakkaan saavan olennaisesti poikkeavaa etuutta. Lisäksi jakautuminen suori-

tetaan ainoastaan taloudellisista realiteeteista johtuen. Verotus ei saisi muodostua esteeksi jakau-

tumiselle, jolla pyritään ainoastaan mahdollistamaan liiketoiminnan siirto sitä jatkaville henkilö-

ille. Verovelvollisella tulee siis olla mahdollisuus valita, minkä muotoinen kiinteistöyhtiö jakau-

tumisessa perustetaan. Verovelvollisen tulee siis voida valita itselleen ja omaan tilanteeseensa so-

pivin muoto, koska sitä ei ole laissa tarkemmin määritelty.126  

 

EVL 52h § voi soveltua, jos jakautumisella muutetaan osakkeenomistajan saaman tulon lajia, 

taikka tälle siirretään yritysvarallisuutta normaalin varojen jakoon kohdistuvaa verorasitusta lie-

vemmin veroseuraamuksin.127 Jos jakautumiselle kuitenkin on olemassa riittävä taloudellinen syy 

(sukupolvenvaihdos), on epäselvää, onko se riittävä peruste tällaisessa tilanteessa olla sovelta-

matta EVL 52h §:ää128. 

 

Edellä esitetyssä esimerkki 1:ssä ei ole kyse veronkiertämisestä. Koko järjestelyn perusteena on 

sukupolvenvaihdoksen mahdollistaminen ilman, että koko liiketoiminta vaarantuisi sukupolven-

vaihdokseen liittyvien rahoitusvaikeuksien johdosta. Kyse ei voi olla veronkiertämisestä, koska 

on olemassa hyvä liiketaloudellinen motiivi. Vaihtoehtoisesti verovelvollinen olisi voinut myydä 

kiinteistön erikseen. Tällöin yritykselle olisi muodostunut verollinen luovutusvoitto. Ostaja olisi 

joutunut maksamaan varainsiirtoveroa 4 prosenttia (osakkeista se on 1,6 %). Tämän jälkeen yhtiö 

olisi jakanut kiinteistön myynnistä saadut varat osinkoina osakkaille. Tämä olisi ollut verotuksel-

lisesti erittäin epäedullinen tapa. Verovelvollinen voi vaihtoehdoista valita aina verotuksellisesti 

edullisemman.129  

 
                                                           
125 Ks. VH (2000) s. 10 ja Andersson-Ikkala (2005) s. 564 ja Immonen (2002a) s.740. 
126 Ks. Ikkala (2000) s. 11. Ks. myös Mattila (2002) s. 10. 
127 Ks. tarkemmin kpl 5.2.1. tapaus KHO 1999:63. 
128 Ks. Järvenoja (2003) s. 219. 
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Oikeuskäytännössä on otettu kantaa veronkiertämiseen jakautumistilanteissa. Kuten tutki-

muksessa on jo edellä todettu, KHO on ratkaisussaan 1999:63 katsonut, että jakautuminen on to-

teutettu veronkiertämistarkoituksessa silloin, kun yhtiö on jaettu sijoitustoimintayhtiöksi ja liike-

toimintaa jatkavaksi yhtiöksi ja sijoitustoimintayhtiö on jakautumisen jälkeen purettu. Sen sijaan 

ratkaisussa KHO 1999:2 jakautumista ei katsottu toteutetun veronkiertämistarkoituksessa, vaikka 

liiketoiminta ja sijoitustoiminta eriytettiin toisistaan. Viimeksi mainitun ratkaisun päätöstekstissä 

ei mainita, että sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö olisi aiottu myydä tai purkaa. Veronkiertämistä 

koskevaa normia on näin ollen sovellettu tilanteissa, joissa yritystoiminnan kannalta ylimääräistä 

varallisuutta on pyritty siirtämään osakkaille. 

 

KVL katsoi ratkaisussa 5/2004, että jakautuminen ei täytä EVL 52c §:n edellytyksiä, jos uusi 

vastaanottava yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö. Syyksi KVL katsoi sen, että keskinäiseen 

kiinteistöosakeyhtiön huoneistojen hallintaan oikeuttavat osakkeet tulivat osakkaiden yhteisomis-

tukseen. KVL katsoi, että osakkeenomistajat eivät tällöin saaneet vastaanottavan yhtiön osakkeita 

aikaisemman omistuksensa suhteessa.  
 
KVL:n edellä mainitun ratkaisun johdosta on käytännössä tehty sellaisia järjestelyjä, että kiinteis-

töyhtiön osakkeisiin ei muodostu yhteisomistussuhdetta. Seuraavassa ratkaisussa KVL katsoi, 

että jakautuminen oli veroneutraali, kun vastaanottavana yhtiönä oli keskinäinen kiinteistöyhtiö. 

Tapauksessa oli mahdollista jakaa kiinteistön tilat siten, että osakkaat saivat tasapuolisesti koko-

naisia osakeryhmiä vanhan omistuksensa suhteessa. KHO ei muuttanut KVL:n kantaa. Tapauk-

sessa ei muodostunut yhteisomistusta. 

 
KVL 2004/49 A:n omistama yksityisliike muutettiin osakeyhtiöksi 13.11.1995 allekirjoitetulla 
muutosasiakirjalla. Yritys merkittiin kaupparekisteriin osakeyhtiönä 19.4.1996. Osakeyhtiö harjoitti 
elinkeinotoimintaa omistamissaan toimitiloissa. Yhtiö aikoi jakautua kahdeksi yhtiöksi siten, että 
toinen uusista yhtiöistä jatkoi elinkeinotoiminnan harjoittamista ja toinen oli keskinäinen 
kiinteistöosakeyhtiö. Kiinteistöyhtiölle siirtyvä kiinteistö vuokrattiin liiketoimintaa harjoittavan 
yhtiön käyttöön. Jakautuvan yhtiön osakekannasta A omisti 80 % ja B 20 %. Osakkaat saivat vas-
taavassa suhteessa kummankin jakautumisessa syntyvän yhtiön osakkeita. 
 
A:n omistamat keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet oikeuttivat huoneistoselitelmän mukaan 
hallitsemaan huoneistoja 1, 2, 4, 5, 6 ja 7 ja B:n osakkeet huoneistoa 3. Järjestelyä pidettiin EVL 52 
c §:ssä tarkoitettuna jakautumisena. Jakautuvan yhtiön osakkeiden katsottiin olleen A:n 
omistuksessa TVL 46 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla 13.11.1995 lukien. Ennakkoratkaisu 
vuosille 2004 ja 2005. EI MUUTOSTA KHO 27.4.05 T 987. (kursivointi JM-K) 

 

                                                                                                                                                                                            
129 Näin myös Mattila (2002) s. 10. Ks. myös Ikkala (2000) s. 9. 
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KHO kuitenkin kumosi seuraavassa ratkaisussa KVL:n 5/2004 ratkaisun ja katsoi, että yh-

teisomistus ei ole esteenä. Tapauksessa jakautuvan yhtiön osakeomistus oli osakekohtaista. 

KHO:n mukaan sama suhteellinen omistus yhtiötasolla riitti, vaikka omistus on muuttunut luon-

teeltaan yhteisomistukseksi. 

 
KHO 29.11.2004 T 3068 A Oy:n tarkoituksena oli jakautua kahdeksi uudeksi yhtiöksi, joista toinen 
harjoitti A Oy:n aikaisemmin harjoittamaa liiketoimintaa. Toinen uusi yhtiö omisti A Oy:n 
aikaisemmin omistamat rakennukset ja rakennelmat sekä niihin liittyvän omaisuuden keskinäisenä 
kiinteistöosakeyhtiönä, jonka osakkeet tulivat A Oy:n osakkeenomistajien yhteisomistukseen heidän 
osakeomistustaan A Oy:ssä mukaisessa suhteessa. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että se seikka, että 
jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat tulivat saamaan määräosaisessa yhteisomistussuhteessa 
vastikkeeksi vastaanottavan keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön liikkeelle laskemia osakkeita, ei ollut 
esteenä soveltaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52c §:n jakautumista koskevaa 
säännöstä. Ennakkoratkaisu vuosille 2004 ja 2005. (kursivointi JM-K) 
 

 
Yllä esitetyissä ratkaisuissa on jakautuminen kuitenkin hyväksytty, vaikka vastaanottava yhtiö on 

ollut keskinäinen kiinteistöyhtiö. KHO ei ole edellä esitetyssä ratkaisussa kyseenalaistanut keski-

näisen kiinteistöyhtiön käyttöä, vaikka vuokratulo jatkossa kertyi osakkaille. KHO:n ratkaisu on 

lain tarkoituksen mukainen. Jakautumissäännöksen tarkoituksena on juuri se, että yhtiön raken-

netta voidaan muokata tarvittavalla tavalla. EVL 52c §:ssä ei ole estetty keskinäisen kiinteistöyh-

tiön käyttöä. Yhtiömuodon valinnalla saavutetaan tässä tapauksessa samalla veroetuja. Jos taus-

talta kuitenkin löytyy perusteltu liiketaloudellinen syy, ei EVL 52h §:ää voida soveltaa130. 

KHO:n ratkaisut ovat perusteltuja ja direktiivin tarkoituksen mukaisia. 

 

Voitaisiinko tällaisissa sukupolvenvaihdostapauksissa soveltaa osakkaiden verotukseen VML 28 

tai 29 §:ää eli katsoa osakkaiden hallintaan saatu kiinteistö peitellyksi osingoksi? Peitellyllä 

osingolla tarkoitetaan VML 29 §:n mukaan rahanarvoista etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osak-

kaansa tai tämän omaisen hyväksi osakkuusaseman perusteella tavallisesta olennaisesti poikke-

avan hinnoittelun johdosta tai vastikkeetta. Verotusmenettelystä annetun lain (VML) 28 §:n 

mukaan tilanteessa, jossa toimenpiteelle on annettu sellainen muoto, joka ei vastaa asian varsi-

naista luonnetta tai tarkoitusta, on verotuksessa meneteltävä niin kuin asiassa olisi käytetty oikeaa 

muotoa. Lainkohdan mukaan veron kiertämiseksi katsotaan myös toimenpiteet, joihin on ryhdyt-

ty siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta vapauduttaisiin.  

 

                                                           
130 Ks. VaVM 41/2005 s. 2 ”Merkittävienkään veroetujen syntyminen yritysjärjestelyjen yhteydessä ei saa yksinään 
johtaa veronkiertosäännösten soveltamiseen.” 



 48

Kun otetaan huomioon, että keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö on yhtiömuotona määritelty laissa 

ja että jakautumista koskevaa lainkohtaa on sovellettava jakautumisiin, jossa vastaanottavana yh-

tiönä on osakeyhtiö, ei tällaisessa jakautumisessa voida katsoa osakkaan saavan tavallisesta olen-

naisesti poikkeavaa etuutta kuten VML 29 §:n soveltaminen edellyttäisi.  

 

Jo lainvalmisteluaineistossa todetaan, että "laissa asetetut edellytykset täyttävät sulautumiset, 

jakautumiset ja liiketoimintasiirrot voitaisiin toteuttaa ilman välittömiä veroseuraamuksia niin 

yhteisöjen kuin niiden osakkaidenkin verotuksessa. Verotus lykkääntyisi siihen ajankohtaan, 

jolloin siirtyneet varat tai vastikkeena saadut osakkeet luovutetaan edelleen."131 Kun otetaan 

huomioon hallituksen esityksen nimenomainen toteamus siitä, ettei jakautumisen tulisi johtaa 

tuloveroseuraamuksiin myöskään osakkaiden verotuksessa, ei ole mahdollista sinänsä hyväksyä 

jakautumista, mutta katsoa siitä samalla syntyvän peiteltyä osinkoa osakkaalle. Tällainen tulkinta 

olisi myös vastoin lainkohdan tarkoitusta.  

 

Käsiteltävässä esimerkissä (esimerkki 1) ei siis ole tarkoitus myydä liiketoimintaa eikä kiinteistöä 

ulkopuoliselle. Järjestelyllä pyritään mahdollistamaan sukupolvenvaihdoksen toteuttaminen 

järkevällä tavalla. Järjestelyllä ei pyritä vapautumaan verosta VML 28 §:n edellyttämällä tavalla 

eikä järjestelyllä myöskään pyritä muihin päämääriin kuin mitä edellä on selostettu. Näin ollen 

VML 28 §:n veron kiertämistä koskevaa säännöstä ei voida soveltaa jakautumiseen eikä 

jakautumisen jälkeen uudessa rakenteessa toimimiseen riippumatta siitä, onko vastaanottavana 

yhtiönä liiketoimintayhtiön ohella joko ns. tavallinen tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Näin 

ollen esimerkissä esitetyssä tapauksessa jakautumista liiketoimintaa jatkavaksi yhtiöksi ja joko 

keskinäiseksi tai ns. tavalliseksi kiinteistö- osakeyhtiöksi sekä toimimista uudessa rakenteessa ei 

tulisi pitää peiteltynä osinkona.  

 

Tällä hetkellä on kuitenkin mahdotonta sanoa varmasti, voidaanko jakautumisessa aina käyttää 

keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä. Oikeuskäytäntö ei ole vielä vakiintunutta. Oikeuskäytännössä 

on katsottu, että jakautumisessa ei pääsääntöisesti voida siirtää varoja pienemmällä verokannalla 

osakkaille. Epävarmaa vielä on myös se, vaikuttaako jakautumistilan arviointiin se, missä 

käytössä kiinteistö on ollut. Seuraavassa riskiesimerkki siitä, milloin keskinäisen kiinteistöyhtiön 

käyttö saattaa laukaista sen, että jakautumiseen ei sovelleta EVL 52c §:ää. 
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Esimerkki 2 
 
Arkkitehtitoimisto jakautuu. Jakautumisessa siirretään arkkitehtitoiminta omaan yhtiöön ja yhtiön 
omistama asuinkiinteistö omaan keskinäiseen kiinteistöyhtiöön. Asuinkiinteistö on ollut osakkaan 
henkilökohtaisessa käytössä. Verotuksessa kiinteistöstä muodostuu osakkaalle luontoisetu tai 
osakkaan täytyy maksaa käypää vuokraa yhtiölle. Jos yhtiö jakautuu ja kiinteistö voitaisiin muo-
dostaa jakautumisessa keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi, siirtyy koko kiinteistö täysin verovapaasti 
osakkaan hallintaan.  
 
 

Jakautumisen jälkeen osakkaasta tuleekin tavallaan itse käyttämänsä kiinteistön omistaja. Osak-

keenomistaja siis omistaa kiinteistön osakkeiden muodossa ja hallitsee siten tilaa. Tämän jälkeen 

osakkaan ei tarvitse maksaa asumisestaan vuokraa eikä asunto muodosta hänelle luontoisetua. 

Osakas maksaa kiinteistöyhtiölle vain vastiketta, jolla katetaan kiinteistön kustannukset. Jos 

osakas käyttää kiinteistöä varsinaisena kotinaan, hän voi myydä sen tulevaisuudessa verovapaasti 

eteenpäin. Tällöin jakautumisella saavutetaan melkoinen veroetu. Tämän tyyppistä tapausta ei ole 

vielä arvioitu oikeuskäytännössä.  

 

Tällaisessa tapauksessa saatetaan soveltaa EVL 52h §:ää. Raskauttavaa edellisessä esimerkissä on 

erityisesti se, että jakautumisessa siirtyy jo osakkaan henkilökohtaisessa käytössä ollutta 

omaisuutta ”ilmaiseksi” osakkaan omaan omistukseen. Asunto pysyy edelleen osakkaan käytössä 

jakautumisen jälkeen. Kiinteistö ei ole enää millään tavoin tämän jälkeen yhtiön hallinnassa. Ta-

pauksessa on raskauttavaa myös se, että siinä ei ole eriytetty selvästi kahta erilaista liiketoimintaa 

toisistaan, vaan arkkitehtitoiminta ja osakkaan asunto. Tilanne voisi ehkä olla toisenlainen jos 

arkkitehtitoimisto olisi harjoittanut rakentamistoimintaa. 

 

 

 4.2 Jakautuminen verosuunnittelukeinona sukupolvenvaihdoksessa 

 

4.2.1 Saavutettavat hyödyt ja veroedut 

 
 
Luopujien näkökulma 

Monelle yrittäjälle yrittämisen kokonaan lopettaminen on vaikeaa. Taustalla voi olla juurtunut 

elämäntapa tai taloudelliset seikat. Joillekin yrittäjille saattaa muodostua esimerkiksi niin pieni 
                                                                                                                                                                                            
131 HE 177/1995 s. 



 50

yrittäjäeläke, että heidän täytyy vielä jatkaa yritystoimintaa sukupolvenvaihdoksen jälkeen turva-

takseen toimeentulonsa. Kuten jo edellä on tullut ilmi, jakautumisella pystytään muokkaamaan 

hyvin yrityksen rakennetta ja ”turhaa” omaisuutta voidaan siirtää toiseen yhtiöön eläkepäivien 

varalle. Kiinteistö tai sijoitusomaisuus voidaan siirtää toiseen yhtiöön ja jatkaa tämän yhtiön toi-

mintaa. Varsinaisesta liiketoiminnasta voidaan kokonaan luopua ja keskittyä vain sijoitustoimin-

taan. Näin saadaan hyvä turva eläkepäivien ajaksi. 

 

Luopujille on tärkeää myös, että luopumisesta syntyvät veroseuraamukset ovat mahdollisimman 

pienet. Jakautumisen tärkein vaikutus verosuunnittelussa on juuri se, että sillä mahdollistetaan 

yhtiön muokkaaminen haluttuun muotoon ilman veroseuraamuksia. Lisäksi jakautumisen vuoksi 

ei menetetä sukupolvenvaihdoksen huojennuksia. Tämän johdosta jakautumisella saavutetaan 

erittäin merkittäviä verosäästöjä koko sukupolvenvaihdosprosessissa. 

 

Luovutusvoittoverotuksen lykkääntyminen 

Jakautuvan yhtiön osakkeenomistaja saa jakautumisvastikkeena vastaanottavan yhtiön uusia 

osakkeita. Tätä osakkeiden vaihtumista ei pidetä verotuksessa osakkeiden luovutuksena ts. luovu-

tusvoittoverotus lykkääntyy siihen saakka, kunnes osakas luovuttaa nämä uudet osakkeet eteen-

päin. Myöskään osakkeiden omistusaika ei katkea. Vastikkeena saatavien osakkeiden omistusajan 

lasketaan alkaneen silloin, kun osakas on hankkinut jakautuneen yhtiön osakkeet.132 Hankintahet-

ken katkeamattomuudella on erityisesti merkitystä luovutusvoittoverotuksessa. Osakas voi siis 

mahdollisesti osakkeiden myyntihetkellä käyttää hyväkseen hankintameno-olettamia. Yli 10 

vuotta omistetuista osakkeista hankintameno-olettama on 40 prosenttia ja muutoin 20 prosentia. 

Näillä seikoilla on erityisesti merkitystä silloin jos luopuja myy osakkeita perheen ulkopuolisille 

tahoille. Täytyy huomata kuitenkin se, jos osakas saakin osakkeiden sijasta rahavastiketta, 

pidetään jakautumista tältä osin aina osakkeiden luovutuksena 

 

Osakkeiden hankintamenon määräytyminen 

Vastaanottavan yhtiön osakkeiden hankintamenoksi katsotaan EVL 52c §:n mukaan se osa ja-

kautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa vastaanottavalle yhtiölle siirtynyttä 

osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Jos kuitenkin on ilmeistä, että vastaanottaville yhti-

öille siirtyvien nettovarallisuuksien suhde poikkeaa olennaisesti näiden yhtiöiden osakkeiden 
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käypien arvojen suhteesta, hankintamenon jakoperusteena käytetäänkin osakkeiden käypien arvo-

jen suhdetta133. 

 

Poikkeamisen olennaisuuden rajaksi on asettunut oikeuskäytännössä 20 %:ia. Ennakkoratkaisus-

sa KVL 1999/48 X:n A Oy:n jakautumisessa saamien B Oy:n ja C Oy:n osakkeiden hankintame-

non jakoperusteena käytettiin osakkeiden käypien arvojen suhdetta, jos vastaanottavien yhtiöiden 

osakkeiden käypien arvojen mukainen suhde poikkesi vähintään 20 %:ia vastaanottaville yhtiöille 

siirtyneiden nettovarallisuuksien suhteesta.134  

 

Vähäinen poikkeama ei vielä oikeuta poikkeamaan nettovarallisuuden suhteesta135. Oikeuskäy-

tännössä muodostunut olennaisen poikkeaman raja ei kuitenkaan ole välttämättä ehdoton. Ver-

tailu tulee tehdä aina tapauskohtaisesti. Esimerkiksi ratkaisussa KVL 2000/91 vastaanottaville 

yhtiöille siirtyvien nettovarallisuuksien suhteen ei olennaisesti katsottu poikkeavan yhtiön osak-

keiden käypien arvojen suhteesta. Ratkaisussa 20 %:n raja ylittyi vain yhden sellaisen yhtiön 

osalta, jonka osuus koko järjestelyssä oli vähäinen.136 Verohallitus on puolestaan katsonut Kone 

Oyj:n jakautumista koskevassa ohjeessa, että jakautumisessa syntyneiden yhtiöiden osakkeiden 

hankintamenot tulee määrittää käypien arvojen suhteessa, kun käypien arvojen suhde poikkesi 

19,4 %:ia yhtiölle siirrettyjen nettovarallisuuksien suhteesta.137 Verovelvollisella voi olla myös 

intressinä poiketa nettovarallisuuteen perustuvasta hankintamenon jaosta. Jos esimerkiksi tarkoi-

tuksena on luovuttaa osakkeita sukupolvenvaihdosluovutuksella perheen ulkopuoliselle jatkajalle, 

ei luovutukseen voida soveltaa TVL 48 §:n mukaista huojennusta. Tällöin on järkevää, että 

osakkeiden hankintamenoa kasvatetaan ja saadaan alennettua luovutusvoittoveroa 138. 

 

Osakkeiden käypään arvoon perustuvaa hankintamenon jakamisperustetta käytetään käytännössä 

harvoin. Käypien arvojen määrittäminen on hankalaa. Hankintamenon suuruudella ei myöskään 

ole suurta merkitystä luonnollisten henkilöiden verotuksessa, koska he yleensä voivat hyödyntää 

                                                                                                                                                                                            
132 Järvenoja (2003) s. 94. 
133 Kts. HE 177/1995 s.9. Lain esityöt lähtevät siitä, että jakoperusteena pitäisi periaatteessa käyttää osakkeiden 
käypiä arvoja. Käypien arvojen selvittäminen on käytännössä ongelmallista, on tästä ajatuksesta luovuttu. 
134 VH (2000) s. 11. 
135 VH (1997) s. 12. 
136 VH (2000) s. 11, Yhtiölle siirtyneiden nettovarojen osuus kaikista jakautuvan yhtiön nettovaroista oli vain 3-4 
%:ia. 
137 VH (2006) s. 1. 
138 Lindgren (2001) s. 303. 
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hankintameno-olettamia. Perheyritysten sukupolvenvaihdoksissa on yleistä, että osakkeet on 

omistettu yli 10 vuotta.139

 

Tuloverotuksen huojennuksen hyödyntäminen 

Koska jakautumisessa ei omistusaika katkea, voi luopuja käyttää sukupolvenvaihdoksessa hyväk-

seen TVL 48 §:n mukaista huojennusta. Esimerkiksi yli 10 vuotta omistetut osakkeet voidaan 

myydä täysin verovapaasti luopujan lapsille. Omistusajan katkeamattomuus mahdollistaa osak-

keiden luovutuksen heti jakautumisen jälkeen. 

 

Yritystoiminnan jatkajien näkökulma 

 

Kauppahinnan alennus ja hyvä yrityskokonaisuus 

Tärkein hyöty jakautumisesta on jatkajille se, että jakautumisella saadaan vaivattomasti ja vero-

seuraamuksitta luotua onnistunut yrityskokonaisuus. Jatkaja saa hoidettavakseen sellaisen yri-

tyksen kuin hän tahtoo. Lisäksi jakautuminen on verotuksellisesti edullinen tapa alentaa osak-

keiden käypää arvoa.  

 

Mahdollisuus hyödyntää PerVL:n huojennukset 

Jatkuvuusperiaatteen mukaisesti osakkeen omistusaika ei siis jakautumisessa katkea. Tämän 

johdosta jatkajilla on mahdollisuus hyödyntää täysimääräisesti myös PerVL:n huojennukset. 

Jakautumisen jälkeen osakkeiden omistus tulee siirtää jatkajille kaupalla tai lahjalla. Kauppaan ja 

kauppahinnan määrittämiseen voidaan hyödyntää edellä esitettyä lahjanluonteista kauppaa ja ns. 

½ -sääntöä. Kauppahintaa voidaan siis alentaa vielä lisää jakautumisen jälkeen täysin 

veroseuraamuksitta. Lisäksi esim. lahjoitustilanteissa voidaan anoa veronhuojennusta 

maksettavalle lahjaverolle. Maksuunpantavalle lahjaverolle voidaan anoa lisäksi vielä korotonta 

maksuaikaa.  
 
 

4.2.3 Käytännön esimerkki jakautumisesta sukupolvenvaihdoksessa  

Osakeyhtiö Ullan Pulla Oy:ssä suunnitellaan sukupolvenvaihdosta. Yhtiö harjoittaa leipomotoi-

mintaa ja se omistaa suuren liikekiinteistön, jossa yhtiö toimii. Yhtiön omistaa äiti 100 %:sti. 
                                                           
139 Järvenoja (2003) s. 97. 
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Osakkeita on yhteensä 100 kpl. Hänen on tarkoitus jäädä eläkkeelle ja siirtää toiminta tyttärelleen 

Liisille. Ongelmaksi muodostuu yhtiön osakkeiden käypä arvo. Teollisuuskiinteistön käypä arvo 

on huomattavasti kirjanpitoarvoa suurempi. Jatkaja on nuori eikä hänellä ole mahdollisuutta 

saada rahoitusta yrityskaupalle tai mahdollisuutta maksaa mm. suuria lahjaveroja. Yhtiö jakautuu 

täydellisesti 1.1.2006. Jakautumisessa teollisuuskiinteistö siirretään omaan yhtiöön, keskinäiseen 

kiinteistöyhtiöön ja liiketoiminta toiseen yhtiöön. Ohessa esitetään käytännön esimerkillä, miten 

jakautumisella voidaan sukupolvenvaihdoksissa vaikuttaa osakkeen käypään arvoon ja mitkä 

ovat mahdolliset veroseuraamukset, jos osakkeiden luovutus toteutetaan kaupalla tai lahjalla. 

 

 Ullan Pulla Oy:n tase 31.12.2005, ennen jakautumista 
 
 
 

Vastaavaa  Kirjanpito  Käypä arvo 
  
Maa-ja vesialueet 100.000 €  200.000 € 
Rakennukset   200.000 €  600.000 € 
Koneet ja kalusto   60.000 € 
Myyntisaamiset     2.000 € 
Rahat ja pankkisaamiset   20.000 € 
Vastaavaa yhteensä 382.000 € 
Vastattavaa 
Oma pääoma 
Osakepääoma   40.000 € 
Voittovarat  312.000 € 
Opo yht.  352.000 € 
 
Velat 
Pitkäaikaiset    20.000 € 
Lyhytaikaiset   10.000 € 
Vastattavaa yhteensä 382.000 € 

 
Yhtiöllä on osakkeita 100 kpl. Omistaja Äiti 100 %. 
 
Osakkeiden nimellisarvot     400 €/kpl 
Matemaattinen arvo  3.520 €/kpl 
Käypä arvo   8.520 €/kpl 
Osakkeiden verotusarvo   1.000 €/kpl 
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Oheisessa kuviossa on vielä havainnollistettu jakautuminen. 
 

Ullan Pulla Oy

om. äiti 100 % 

Liisin Pulla Oy Kiint. Oy Pullan 
leipomo 

Jakautuu siirtyy n. 14 %:a 
varoista siirtyy n. 86 %:a 

varoista 

om. Äiti  

Äiti 100% 

Lahja/kauppa 
Liisille 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhtiöiden taseet jakautumisen jälkeen 1.1.2006: 

 

Liisin Pulla Oy   Kiint.Oy Pullan leipomo 

Vastaavaa    
  
Maa-ja vesialueet   100.000 €   
Rakennukset     200.000 €   
Koneet ja kalusto 60.000 € 
Myyntisaamiset   2.000 € 
Rahat ja pankkisaamiset 15.000 €      5.000 € 
Vastaavaa yhteensä 77.000 €  305.000 € 
 
Vastattavaa 
 
Oma pääoma 
Osakepääoma   8.500 €    31.500 € 
Voittovarat  39.500 €  272.500 € 
Opo yht.  48.000 €  304.000 € 
 
Velat 
Pitkäaikaiset  20.000 € 
Lyhytaikaiset   9.000 €      1.000 € 
Vastattavaa yhteensä 77.000 €  305.000 € 
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Osakkeiden arvot jakautumisen jälkeen: 
 
  Liisin Pulla Oy Kiint.Oy Pullan Kiinteistö 
 
Osakkeiden nim.arvot 85 €/kpl  315 €/kpl 
Osakkeiden käypä arvo 480 €/kpl  8.040 €/kpl 
Osakkeiden matt.arvo 492,80 €/kpl  3.027,20 €/kpl  
Osakkeiden ver.arvo 140 €/kpl  860 €/kpl 
 
Järjestelyt jakautumisen jälkeen ja verovaikutukset eri tahoille 
 
Jatkaja 

Leipomon myyntihinnaksi käyvän arvon perusteella muodostuu jakautumisen jälkeen 480 x 100 

= 48.000 €. Jakautumisella myyntihintaa saadaan alennettua 804.000 €. Koska tapauksessa täyt-

tyvät PerVL 55 §:n edellytykset, voidaan kauppa toteuttaa lahjanluonteisena kauppana. Jos kaup-

pahinta ylittää ½ osakkeiden käyvästä arvosta (yli 24.000 €), ei luovutuksen saajaa siis veroteta 

lahjasta (ks. tarkemmin kappale 2.1.2). Kauppahintaa voidaan siis pienentää vielä entisestään. 

Osakekaupassa ostajalle jää maksettavaksi vain 1,6 % varainsiirtoveroa kauppahinnasta. 

 

Luopuja 

Äitiä ei veroteta osakkeiden luovutuksesta lainkaan. Luovutukseen soveltuu TVL 48 §, jolloin se 

on verovapaa tulo. Hän voi näin irrottautua yhtiön varsinaisesta liiketoiminnasta helposti ja jäädä 

osakkeenomistajaksi kiinteistöyhtiöön. Äiti voi vuokrata hallitsemansa tilat yhtiölle ja nostaa yh-

tiöltä käypää vuokraa eläkepäiviensä ajan. Vuokratulo on hänelle pääomatuloa 28 %:n verokan-

nalla.  

 

Yhtiö 

Jakautuminen täyttää EVL 52c §:n edellytykset, joten sillä ei ole tuloveroseuraamuksia myöskään 

yhtiölle. Yhtiö voi säästää myös sosiaaliturvamaksuissa. Verotuskäytännössä on katsottu, että ja-

kautumisessa perustettavat uudet yritykset rinnastetaan uusiin yhtiöihin, jotka kuuluvat alimpaan 

työnantajan sosiaaliturvamaksuluokkaan. Jos jakautuvan yhtiön sosiaaliturvamaksuluokka on 

ollut korkea ennen jakautumista, voi se jakautumisen jälkeen laskea. Vaikka vastaanottavat yhtiöt 

jatkavatkin uuden yhtiön toimintaa, on yhtiöiden katsominen verotuksessa uusiksi yhtiöiksi 

perusteltua.140

                                                           
140 Ks. tark. Penttilä (2003) s.16. 
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5. SUKUPOLVENVAIHDOKSESSA HUOMIOITAVAT JAKAUTUMISEN ERITYISKY-
SYMYKSET 

 
 
5.1 Oikeustoimet jakautumisen jälkeen 

 

5.1.1 Yhtiön purkaminen ja toiminnan lopettaminen  

Yritysjärjestelydirektiivin ja EVL:n yritysjärjestelytoimet on säädetty yksittäisiksi oikeustoi-

miksi. Yleensä haluttuun lopputulokseen tarvitaan useita perättäisiä järjestelyjä. Jakautumisen 

ideana on kuitenkin jatkuvuusperiaate. Uusien vastaanottavien yhtiöiden tulee jatkaa käytännössä 

samaa toimintaa, jota vanha yhtiökin harjoitti. Jakautumisen jälkeen tehtäviin järjestelyihin liittyy 

kuitenkin selviä riskejä, jotka kannattaa huomioida myös sukupolvenvaihdoksessa. Kuten 

tutkimuksessa on edellä todettu, sukupolvenvaihdos on oikeus- ja verotuskäytännössä katsottu 

vakiintuneesti riittäväksi liiketaloudelliseksi syyksi.  

 

Edellä käsiteltyä ratkaisua (KHO 1999:2) seurasi KHO:n ratkaisu 1999:63. Tässä jakautumista 

koskevassa vuosikirjaratkaisussa KHO muutti KVL:n ratkaisua (KVL 44/1999, ei julk.). KVL oli 

ensin hyväksynyt jakautumisen, mutta KHO sovelsi tapaukseen EVL 52g §:ää. Ratkaisusta ää-

nestettiin.  

 
KHO 1999:63 (KHO 1999 T 3101). Osakeyhtiön jakautumista pidettiin veron kiertämisenä muun 
muassa siksi, että uusista yhtiöistä toisen omaisuus realisoitiin ja yhtiö purettiin verrattain pian 
jakautumisen jälkeen. 
 
Tilintarkastusta ja verokonsultointia harjoittava yhtiö aikoi jakautua osakeyhtiölain 14 a luvun 
jakautumista koskevien säännösten mukaisesti kahdeksi uudeksi yhtiöksi siten, että toinen uusista 
yhtiöistä tulisi harjoittamaan samaa liiketoimintaa kuin jakautuva yhtiö ennen jakautumista ja toi-
seen yhtiöön siirrettäisiin omaisuutta, jota ei tarvittu liiketoiminnassa. Viimeksi mainittu yhtiö 
realisoisi sille siirtyneen kiinteistöomaisuuden, minkä jälkeen yhtiö purettaisiin viimeistään viiden 
vuoden kuluessa jakautumisesta. Jakautuminen oli yhtiön mukaan tarpeen muun muassa yhtiön 
pääomarakenteen muuttamiseksi sellaiseksi, että yhtiöön voitaisiin saada uusia asiantuntijaosakkaita. 
Tuosta tavoitteesta huolimatta esitetyin tavoin toteutettujen järjestelyjen pääasiallisena tarkoituksena 
katsottiin olevan veron kiertäminen tai verotuksen välttäminen, minkä vuoksi elinkeinotulon verotta-
misesta annetun lain jakautumista koskevat säännökset eivät tulleet järjestelyyn sovellettaviksi. 
Ennakkoratkaisu vuodelle 1999. Äänestys 7-1. EVL 52 c § ja 52 g §. 
 
 

Tapauksessa oli esillä myös kysymys samankaltaisesta tilanteesta kuin aikaisemmin annetussa 

päätöksessä (KHO 1999:2). Erona oli se, että jälkimmäisessä tapauksessa passiivista sijoitus-

omaisuutta saanut yhtiö tultaisiin purkamaan 4-5 vuoden kuluessa jakautumisesta. Ennakkorat-
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kaisuhakemuksessa141 ei esitetty, että sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö olisi harjoittanut sijoitus- 

tai muuta toimintaa. Hakemuksessa todettiin, että sijoitusyhtiö tulisi antamaan taloudellista tukea 

liiketoimintaa jatkavalle yhtiölle ja realisoisi kiinteistöomaisuuttaan sitä mukaa kuin se olisi ylei-

sen hintatason mukaisesti kannattavaa. KVL totesi ratkaisussa, että jakautumiseen sovelletaan 

EVL 52c §:n säännöstä. KVL totesi, että hakija on esittänyt hakemuksessaan riittäviä liiketalou-

dellisia syitä. Hakija esitti ennakkoratkaisuhakemuksessaan mm. seuraavia liiketaloudellisia 

syitä:  

 

• Yhtiön toiminnan kannalta oli tärkeää, että avainhenkilöt tilintarkastajista ja 
muista asiantuntijoista olivat osakkaina yhtiössä. 

• Liiketoiminnan ja erityisesti sen jatkumisen kannalta oli tärkeää saada riit-
tävästi uusia osakkaita. 

• Yhtiön oman pääoman määrä oli huomattavasti korkeampi, kuin muissa ul-
komaisissa, yhteistyöketjun yhtiöissä. 

• Osakkaiden tavoitteena oli, että aiemmin kertyneet voittovarat eivät olleet 
vaarassa joutua yhteistyöketjun veloituksen kohteeksi.142 

 
 

KHO ei ollut ratkaisussaan yksimielinen, vaan joutui turvautumaan äänestykseen, joka ratkesi 

äänin 7 – 1 EVL 52g §:n soveltamisen puolesta. KHO lausui ratkaisussaan muun muassa seu-

raavaa: ”Kun E Oy purettiin, jako-osan anti olisi vaihtoon verrattava toimi, johon sovellettaisiin 

luovutusvoiton verottamista koskevia säännöksiä. Luovutusvoittoa laskettaessa osakas voisi vä-

hentää jako-osuuden arvosta osakkaiden hankintamenoa korkeamman hankintameno-olettaman 

mukaisen määrän. Osakkaita verotettaisiin luovutusvoitosta pääomatulon verokannalla. Otetta-

essa huomioon, että yhtiön liiketoiminnalle tarpeettomia varoja osinkona jaettaessa osinko tulisi 

verotetuksi osaksi ansiotulona, ylimääräisen omaisuuden realisointi jakautuvassa yhtiössä ja 

varojen jakaminen jako-osana merkitsisi osakkaille huomattavaa verosäästöä143.”  

 

KHO:n vähemmistö katsoi, että ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetyissä olosuhteissa suunnitel-

lulle jakautumiselle oli olemassa verotuksesta riippumattomia liiketaloudellisia perusteita. Näin 

ollen ennakkoratkaisuhakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella ei ollut ilmeistä, että jakautu-

misen yksinomaisena tai pääasiallisena tarkoituksena olisi ollut EVL 52g §:n säännöksen tarkoit-

tama veron kiertäminen tai verotuksen välttäminen. Vähemmistön mukaansa ei ollut syytä muut-

                                                           
141 Hakemus kokonaisuudessaan Linnakangas – Immonen - Puronen (2000) s. 48-49. 
142 Linnakangas – Immonen – Puronen (2000) s. 49-50. 
143 Tapauksessa osakkeet oli omistettu yli 10 vuotta. Tällöin hankintameno-olettama olisi ollut 40 %:ia. 
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taa KVL:n ratkaisua. Vähemmistö kuitenkin katsoi, että tämä päätös ei estänyt hakijayhtiön osak-

kaiden verotuksia asianomaisilta vuosilta toimitettaessa tutkimasta, oliko osakkaiden purkautu-

van yhtiön osakkeista saamaa luovutusvoittoa, jota on mahdollista syntyä osakkeita luovutetta-

essa tai yhtiötä purettaessa, pidettävä VML 28 §:n nojalla joltakin osalta ansiotulona144.  

 

Tapauksessa KHO siis arvioi toimenpidesarjaa ja vertasi varojen irrottamista omistajille ilman ja-

kautumista sekä jakautumisen yhteydessä. Keskeiseksi kysymykseksi nousi, missä olosuhteissa 

jatkuvuus on lain tarkoituksen vastaista. Tässä tapauksessa jakautumisen lopputuloksena jakautu-

van yhtiön toiminta ei olisikaan jatkunut kahdessa yhtiössä vaan todellisuudessa vain yhdessä. 

Tämä on vastoin EVL 52c §:n tarkoitusta. Toinen veronkiertoon viittaava seikka oli omaisuuden 

realisointi. KHO vertasi suunniteltua vaihtoehtoa siihen, että varat olisi jaettu osinkoina. Tässä ta-

pauksessa jakautuminen ja sen jälkeisellä purkautumisella olisi saavutettu edullisempi verokoh-

telu kuin voitonjaon verotuksella.145  

 

Edellä esitetty ratkaisu jättää avoimeksi sen, voiko jakautumisessa syntynyttä uutta yhtiötä pur-

kaa lainkaan. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, että varoja ja sijoituksia hallinnoivaa yhtiötä ei 

voitaisi purkaa tai myydä ainakaan viiteen vuoteen jakautumisen jälkeen146. Mattila on viitannut 

edelliseen KHO:n tapaukseen ja pitää tärkeänä, että sijoitusyhtiötä ei olisi tarkoitus purkaa no-

peasti eikä myydä edelleen. Sijoitusyhtiöön siirrettävien varojen ei pitäisi olla täysin passiivisia, 

kuten esim. puhdas raha tai vuodesta toiseen muuttumaton osakesalkku. Hän pitää suhteellisen 

vähäistä aktiivisuutta riittävänä. Aktiivisuuden ei tarvitse nousta EVL-tasolle.147  

 

Tarvitseeko yrityksen sitten harjoittaa kaiken varalta muodollista toimintaa? Eivätkö varat voisi 

olla yhtiössä ”säästössä”. Pitäisikö yritysten pitää jakautumisen jälkeen jotakin karenssiaikaa, 

jonka aikana ei voida tehdä mitään uusia järjestelyjä? Muodollinen toiminta ei voi olla välttä-

mätöntä. Yrityksen ei tarvitse toimia lainkaan, jos sen johto ei katso sitä aiheelliseksi. Pelkästään 

toimimattomuuden perusteella ei järjestelyyn voida puuttua. KHO:n päätöksestä 1999:63 ei voida 

vetää suoraan sitäkään johtopäätöstä, että sijoitustoimintaa harjoittavalle yhtiölle ei voitaisi tehdä 

                                                           
144 Linnakangas – Immonen – Puronen (2000b) s. 51-52. 
145 Immonen (2002a) s. 885. ja Immonen (2001) s. 176. Ks. myös Mattila (2002) s. 10. Täytyy pitää mielessä, että 
verovelvollinen saa kuitenkin valita aina useista vaihtoehtoista verotuksellisesti edullisimman. Ks. myös Järvenoja 
(2003) s. 219. 
146 Järvenoja (2003) s. 225. Toisin Immonen (2001) s. 178. 
147 Mattila (2000a) s. 23.  
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mitään viiteen vuoteen. Normaaliin yritystoimintaan kuuluu toiminnan uudelleen järjestelyt ja 

liike-elämässä tilanteet saattavat muuttua piankin. Vuosi sitten tehty järjestely ei välttämättä ole 

enää tänään hyvä ratkaisu ja yrityksessä pitää miettiä uusia kuvioita. Tämän vuoksi verotuksessa 

voitane rajoittaa yhtiöiden toimintaa ”väkisin”. Jos menettelylle löytyy aina perusteltu liiketalou-

dellinen syy, voidaan kuukauden kuluttua jakautumisesta purkautua. Jakautuminen ja sen 

jälkeiset toimenpiteet tuleekin nähdä täysin erillisinä asioina. Myös oikeuskirjallisuudessa on esi-

tetty tulkinta, että aika sinänsä ei ole keskeinen asia. Keskeistä on olosuhteiden muodostama 

kokonaisuus148. Ratkaisu pitäisi mielummin ymmärtää niin, että purkautuminen jakautumisen 

jälkeen on mahdollista. Purkautuminen on oltava sopusoinnussa jatkuvuuden periaatteen kanssa. 

Purkautumiseen ja varojen realisointiin tulee olla liiketaloudelliset syyt149. Jos jakautumisen 

jälkeen yhtiön varoja realioidaan osakkaiden haltuun verotuksellisesti edullisesti, merkitystä on 

silloin myös yhtiöihin siirrettävän varallisuuden rakenteella150.

 

Tämän näkökulman on nostanut myös KHO:n ratkaisun 1999:63 vähemmistö esiin. Vähemmistö 

katsoi, että ennakkoratkaisuhakemuksessa esitetyissä olosuhteissa suunnitellulle jakautumiselle 

oli olemassa verotuksesta riippumattomia liiketaloudellisia perusteita. Vähemmistön mukaan en-

nakkoratkaisuhakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella ei ollut ilmeistä, että jakautumisen 

yksinomaisena tai pääasiallisena tarkoituksena olisi ollut EVL 52 g §:n säännöksen tarkoittama 

veron kiertäminen tai verotuksen välttäminen. Vähemmistö kuitenkin katsoi, että tämä päätös ei 

estänyt hakijayhtiön osakkaiden verotusta toimitettaessa tutkimasta, oliko osakkaiden E Oy:n 

osakkeista saamaa luovutusvoittoa, jota on mahdollista syntyä osakkeita luovutettaessa tai yhtiötä 

purettaessa, pidettävä VML 28 §:n nojalla joltakin osalta ansiotulona.151

 

Verovelvollisella on kuitenkin mahdollisuus aina valita verotuksellisesti edullisin vaihtoehto 

jonkin päämäärän toteuttamiseen. Yrityksen olisi joka tapauksessa pitänyt ryhtyä johonkin toi-

menpiteisiin osakkeiden arvon laskemiseksi. Olisiko ollut parempi vaihtoehto, että yhtiö olisi 

esim. myynyt sijoitusomaisuuttaan ja jakanut osakkailleen suuret osingot, ja saanut näin alennet-

                                                           
148 Näin Immonen (2001) s.178. Ks. myös VH (2000) s. 13 ”Jakautumisen jälkeisinä vuosina verotusta toimitettaessa 
on seurattava tilannetta. Jos sijoitustoimintaa harjoittava yhtiö puretaan tai sen osakkeita myydään, tulee tapauskoh-
taisesti tutkia, soveltuvatko menettelyyn VML 28 § ja peitellyn osingonjaon säännös.” 
149 Lindgren & Immonen (2004) s. 239. 
150 Immonen (2002a) s. 885. Ks. Myös Mattila (1999) s. 442. Veronkiertosäännöksen soveltaminen tulee herkemmin 
kyseeseen silloin, kun ”rahasäkki” erotetaan omaksi yhtiökseen. 
151 Ks. hakemus tarkemmin Linnakangas & Immonen & Puronen (2000) s. 51-52. 
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tua osakkeiden arvoa? Tähän voidaan vastata kieltävästi ja viittaan taas edellä mainittuun 

normaaliin verosuunnitteluun. Jos jakautuminen olisi hyväksytty, olisi yhtiö saavuttanut alkupe-

räisen motiivin eli osakkeiden arvoa olisi alentunut ja veroedut olisivat tulleet vain ”kyl-

kiäisinä”152. Esimerkiksi KVL:n julkaisettomassa ennakkoratkaisussa 2000/100 oli kysymys 

monivaiheisesta yritysjärjestelystä, jossa toteutettiin perättäisiä oikeustoimia. Valitun toimintata-

van vaihtoehtoina olisivat olleet sellaiset toimenpiteet, joista olisi aiheutunut veroseuraamuksia. 

Hakijayhtiö perusteli valintansa sillä, että kaikista vaihtoehdoista valittu malli oli verotukselli-

sesti edullisin, jossa veroedut perustuivat verolainsäädännön avoimesti säätämiin veroseuraamuk-

siin. KVL hyväksyi kokonaisuuden, eikä EVL 52h §:ää (silloin 52g §) nostettu esiin.153

 

Tämä tapaus aiheuttaa käytännössä sen, että yrityksissä mietitään jakautumissuunnitelmat hyvin 

etukäteen. Erityisesti kannattaa suunnitella tarkkaan tilannetta, jos sijoitusomaisuutta hallin-

noivan yhtiön omaisuutta ryhdytään realisoimaan. Edellä esitetyssä ratkaisussa KHO:n ajatus 

lienee perustunut juuri siihen, että yhtiöön oli kertynyt erittäin huomattavat voittovarat. Edellä 

esitetty tapaus tulee nähdä kriittisessä valossa. Siitä ei voida vetää suoria johtopäätöksiä.154

 

Ratkaisu antaa kuitenkin hyviä viitteitä EVL 52c §:n tulkinnasta. Ratkaisussa osakkaat olivat mu-

kana liiketoimintaa harjoittavassa yhtiössä ja samaan aikaan suunnittelivat realisoivansa sijoitus-

toiminnan varoja itselleen. Voidaankin kysyä, minkä muun syyn kuin verotuksellisen syyn 

vuoksi yhtiö oli suunnitellut purkautuvansa jo ennakkoratkaisua hakiessaan? Ehkä kyseisessä ta-

pauksessa ei todellisuudessa ollutkaan kyse puhtaasta sukupolvenvaihdoksesta. Ei ole myöskään 

täysin selvää, että jakautuvassa yhtiössä jo verotettujen varojen siirtäminen jakautumisella toiseen 

yhtiöön ja tämän jälkeen varojen siirto osakkaille olisi aina verotuksellisesti edullista. Jos osak-

kaalla on mahdollisuus hyödyntää 40 prosentin hankintameno-olettama ja yhtiön purkaminen ei 

                                                           
152 Näin myös Mattila (2002), s. 10: ”Kysymyksessä ei ole veron kiertäminen, jos toimenpiteelle löytyy vahva 
liiketaloudellinen motiivi. Jos verovelvollisella on käytössään kaksi samaan lopputulokseen johtavaa tapaa, hänen ei 
tarvitse valita itselleen verotuksellisesti kalliimpaa vaihtoehtoa. Esillä on aito verosuunnittelutilanne, jossa 
verovelvollinen saa avoimesti menetellen valita itselleen edullisimman tavan.” Katso myös VaVM 49/1995, s. 3. 
Näin myös Ikkala (2000), s. 8.  
153 Ks. tapaus tarkemmin  Järvenoja (2003) s.231. Tapauksessa oikeustoimiketjuun kuului osakeyhtiön purkaminen 
ja ennakkojako ja ennakkojaossa siirtyneen liiketoiminnan siirtäminen edelleen kahdella perättäisellä 
liiketoimintasiirrolla liiketoimintaa jatkavaan osakeyhtiöön. Järjestelyille oli olemassa liiketaloudelliset syyt. Ks. 
myös Immonen (2002a) s. 887. KVL 179/1999. Kyseessä hyväksyttiin sarjatoimi, jossa ensin yhtiö sulautui emoon 
ja tämän jälkeen emo yhtiöitti fuusiossa tulleen liiketoiminnan liiketoimintasiirrolla toiseen yhtiöön. 
154 Järvenoja (2003) s. 226. 
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relisoi yhtiölle tuloa, jakautuminen ja sen jälkeinen yhtiön purkaminen voi kuitenkin olla varsin 

edullinen vaihtoehto155. 

 

Verohallituksen julkisessa ohjeessa on todettu, että sukupolvenvaihdosta on pääsääntöisesti 

pidettävä hyväksyttävänä syynä. Jakautumisessa mahdollisesti syntyneen sijoitusyhtiön myöhem-

mät järjestelyt eivät vaikuta aikaisemman jakautumisen EVL:n mukaiseen arviointiin. Pian jakau-

tumisen jälkeisiin purkautumisiin tulee tutkia VML 28 ja 29 §:ien soveltuminen.156

 

5.1.2 Osakkeiden ja yhtiövarallisuuden edelleen luovuttaminen  

Elinkeinoverolain säännöksistä ei käy ilmi, miten pian jakautumisen jälkeen saadut osakkeet voi-

daan luovuttaa eteenpäin. Osakkeiden edelleen luovutus on mainittu veronkiertämisen riskiteki-

jäksi157, mutta se ei kuitenkaan aina ole peiteltynä osinkona käsiteltävä toimi. Koska jakautumi-

sella ei voida suoraan toteuttaa sukupolvenvaihdosta, täytyy osakkeita luovuttaa eteenpäin pian 

jakautumisen jälkeen. Sukupolvenvaihdos on selvästi liiketaloudellinen tavoite, jolloin lopputulos 

on yritysjärjestelysäännösten tarkoituksen mukainen. Tällöin kynnys veronkierron soveltamiseen 

tulee katsoa erittäin korkeaksi.158 Sukupolvenvaihdosta voidaan verotuksessa pitää sellaisena ve-

rotuksesta riippumattomana painavana syynä, jonka vuoksi järjestelyn yksinomaisena tai pää-

asiallisena syynä ei voida pitää veron kiertämistä tai verotuksen välttämistä159

 

Seuraavassa tapauksessa järjestelyllä on ollut liiketaloudellinen tavoite, sukupolvenvaihdos, ja 

jakautumisen lopputulos on säännöksen tarkoituksen mukainen. Tämän vuoksi jakautuminen ja 

sen jälkeen tapahtuvat omistusjärjestelyt eivät olleet ongelma. Jos jatkotoimille voidaan osoittaa 

liiketaloudellinen peruste, ei EVL 52h §, VML 28 eikä 29 § voi tulla sovellettavaksi. Näin on 

katsottu myös oikeuskäytännössä. Seuraavassa tapauksessa oli kyse kahdesta veljeksestä, jotka 

omistivat yhdessä osakeyhtiön puoliksi. He tahtoivat irrottautua yhteisomistuksesta siten, että 

kummallakin olisi oma yritys. He aikoivat jakaa yhtiön kahdeksi yhtiöksi ja vaihtaa tämän jäl-

keen osakkeita keskenään siten, että kumpikin omistaisi kokonaan yhden yhtiön osakkeet. Vel-

                                                           
155 Näin myös Mattila (1999) s.442. Ks. myös Mattila (2002) s. 10. 
156 VH (2004) s. 34. 
157 Ks. VH (2000), s.12 ja VaVM 49/1995, s.3 sekä KVL 65/2000. 
158 Ks. Lindgren (2001), s. 310 sekä Ikkala (2000), s. 10-11. ” Tapaukset, joissa yritysjärjestelyjä käytetään yritys-
kaupan esitoimen luonteisena tarkoituksenmukaisen kaupan kohteen aikaansaamiseksi, eivät yleensä voi olla ongel-
mallisia.” 
159 Ks. veron välttämistarkoituksiin viittaavista seikoista: VaVM 49/1995, s. 2 ja Immonen (2002a), s.  
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jekset pystyivät toteuttamaan osakkeiden vaihdon täysin verovapaasti, koska TVL 48 §:n edel-

lytykset myös täyttyivät.  

 
KVL 1997:147. Veljekset A ja B omistivat puoliksi X Oy:n. Osakeyhtiö oli tarkoitus purkaa sel-
vitysmenettelyittä siten, että sen varat ja velat siirtyivät kahdelle uudelle yhtiölle. A ja B merkitsivät 
kumpikin erikseen 50 prosenttia kummankin vastaanottavan yhtiön osakkeista. Jakaantumiseen 
sovellettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n säännöksiä. Jakautuvaan yhtiöön ja 
sen osakkeenomistajiin sovelletaan, mitä EVL 52 b §:ssä on säädetty sulautuvasta yhtiöstä ja sen 
osakkeenomistajista. Osakkeiden vaihtamista vastaanottavan yhtiön osakkeisiin ei pidetä sen 
mukaan osakkeiden luovutuksena. Tämän on katsottu oikeuskäytännössä merkinneen muun muassa 
sitä, että vastaanottavan yhtiön osakkeiden hankinta-aikana pidetään sulautuvan yhtiöiden hankinta-
aikaa. Tämän vuoksi myös yhtiön jakautuessa vastaanottavan yhtiön osakkeiden omistusaika 
laskettiin jakautuneen yhtiön osakkeiden hankinta-ajan perusteella. A:n ja B:n oli tarkoitus vaihtaa 
edellä kuvatulla tavalla saamansa osakkeet niin, että eri toimialoilla toimivien yhtiöiden omistus 
eriytyi heidän kesken. A ja B olivat omistaneet X Oy:n osakkeet vuodesta 1982. Koska luovutuksen 
kohteena oli yli 10 % omistusosuus, luovuttajat olivat veljeksiä ja omaisuus oli saatu yli 10 vuotta 
sitten, kyseessä oli tuloverolain 48 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen verovapaa luovutus. 
Verovuodet 1997 ja 1998 

 

Tapauksen perusteella voidaan vetää se johtopäätös, että sukupolvenvaihdostilanteissa voidaan 

osakkeet luovuttaa jatkajille veroseuraamuksitta. Kun kyseessä on aito liiketaloudellinen syy, ei 

tällaiseen osakeluovutukseen voida soveltaa peitellyn osingon säädöksiä. Lisäksi tapauksesta käy 

ilmi, että jakautumisen jälkeen tehtäviin osakeluovutuksiin voidaan soveltaa verolainsäädännön 

sukupolvenvaihdoksen huojennuksia. Tapauksessa sovellettiin TVL 48 §:ää, mutta esim. lahjoi-

tustilanteissa voidaan myös hyvin soveltaa PerVL 55-57 § huojennuksia. Koska jakautumisessa 

sovellettiin jatkuvuutta, se ei katkaissut osakkeiden omistusaikaa. Osakkeiden hankinta-ajan-

kohdaksi katsottiin jakautuneiden osakkeiden hankinta-aika. Tapauksessa osakkeiden vaihto 

muodostui verovapaaksi, koska TVL 48 §:n edellytykset täyttyivät. Vastaavanlainen sukupolven-

vaihdoksen perustilanne ei sovi sellaiseen tilanteeseen, jossa vanhempi ja lapsi vaihtavat osakkei-

ta keskenään. TVL 48 § ei nimittäin kata luovutusta omalle vanhemmalle160. 

 

Keskusverolautakunta antoi edellä esitellyn KHO:n päätöksen 1999:63 jälkeen ennakkoratkaisun 

KVL 2000/65161, jossa oli kyse samankaltaisesta tilanteesta. Tapauksessa käännösliiketoimintaa 

harjoittava yhtiö jakautui kahteen uuteen yhtiöön. Toiseen siirtyi varsinainen liiketoiminta ja toi-

seen sijoitusvarallisuus. Yrityksessä oli tarkoitus madaltaa uusien osakkaiden rekrytointikyn-

nystä. Seuraava tapaus on huomiota herättävä, koska tapauksessa lisättiin maininta jakautumisen 

jälkeisestä jatkoseurannasta. Tapauksessa siis hyväksyttiin KHO:n ratkaisun 1999:63 vähemmis-

                                                           
160 Lindgren (2001), s. 318. Ks. myös Järvenoja (2003) s. 
161 Ks. ennakkoratkaisuhakemus kokonaisuudessaan Immonen (2001) ss. 173. 
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tön kanta. KHO:n enemmistö oli sitä mieltä, että omaisuuden jatkoluovutuksen hyväksyttävyys 

jakautumisen jälkeen on arvioitava EVL 52h (silloinen 52g) §:n nojalla. 

 
KVL 2000/65 (KVL 7.6.2000 N 65). Osakeyhtiö jakautui kolmeksi uudeksi yhtiöksi, joista kaksi 
jatkoi varsinaista liiketoimintaa ja yksi hallitsi sijoitusvarallisuutta. Jakautuminen hyväksyttiin, 
mutta kysymys peitellystä osingosta jätettiin avoimeksi. Tapauksessa A Oy oli käännösliike-
toimintaa harjoittava yhden henkilön omistama yhtiö, joka oli sekä jakanut osinkoa että maksanut 
palkkaa säännöllisesti. Yhtiö oli harjoittanut sijoitustoimintaa vuodesta 1992 alkaen ja sen arvo-
paperisalkun arvo oli yli 10 miljoonaa markkaa. Osakas oli 57-vuotias, ja yhtiössä harkittiin uusien 
osakkaiden ottamista mukaan käännöstoimintaan. Yhtiön arvopaperisalkun arvon vuoksi uusien 
osakkaiden mukaan ottaminen käännöstoimintaan olisi ollut mahdollisille osakkaille kallista. 
 
Jotta käännöstoimintaan voitaisiin ottaa mukaan uusia osakkaita, A Oy:n oli tarkoitus jakautua 
kahdeksi erilaista käännöstoimintaa harjoittavaksi yhtiöksi ja sijoitustoimintayhtiöksi. 
Sijoitustoimintayhtiön taseen loppusumma päättyneen tilikauden taseesta olisi ollut 81 prosenttia. 
Käännöstoimintaa harjoittavien yhtiöiden osuudet olisivat olleet 12 prosenttia ja 7 prosenttia. 
Hakemuksen mukaan sijoitustoimintayhtiötä ei ollut tarkoitus purkaa. Menettelyyn sovellettiin EVL 
52 c §:ää. Ennakkoratkaisulla ei ole otettu kantaa siihen, miten verotus olisi mahdollisesti 
toimitettava VML 29 §:n peiteltyä koskevat säännöksen huomioon ottaen, jos sijoitustoimintaa 
jatkava uusi yhtiö purettaisiin tai jos sen osakkeet luovutettaisiin jakautumisen jälkeen. 
(kursivointi ja lihavointi J M-K) 
 
 

Tapauksessa KVL otti kantaa siihen, täyttääkö jakautuminen EVL 52c §:n vaatimukset. KVL 

perusteli jakautumista sillä, että vanhan omistajan luopuminen yritystoiminnasta on tullut 

ajankohtaiseksi ja kynnystä uusien osakkaiden saamiselle yhtiöön pyrittiin alentamaan. Jakau-

tuminen mahdollistikin tässä tapauksessa hyvän järjestelyn madaltaa rekrytointia.162

 
Tässä tapauksessa kerrottiin, että yhtiötä ei tultaisi purkamaan. Muutoin tapauksessa oli saman-

kaltainen tilanne kuin edellisissä KHO:n tapauksissa; madaltaa kynnystä saada uusia osakkaita. 

KVL irrotti jakautumisen ja sen jälkeiset tapahtumat toisistaan. KVL:n tulkintaa voidaan perus-

tella sillä, että jatkoluovutuksen tekeminen ei ollut näköpiirissä, toisin kuin tapauksessa KHO 

1999:63. Toisaalta on myös luontevaa, että jatkoluovutusten arviointi tehdään myöhemmin, 

koska EVL 52h §:n perusteella järjestelyjä ei voida sanktioida peitellyn osingon näkökulmasta.163

 

KHO:n ja KVL:n ratkaisut jättävät täysin avoimeksi sen, miten pian yhtiön passiivista omaisuutta 

voidaan luovuttaa edelleen tai miten pian uusia järjestelyjä voidaan tehdä. Onko tämä mahdollista 

koskaan vai vasta viiden tai kymmenen vuoden päästä? Täytyykö sukupolvenvaihdosta suunnit-

televien odotella muutama vuosi? Oikeuskäytäntö jättää tämän asian kuitenkin tulkinnanvaraisek-

                                                           
162Ks.  KVL:n perusteluista tarkemmin Immonen (2001) s. 174-175. Ks. myös Lindgren (2001) s. 313. Ks. myös 
Järvenoja (2003) s. 
163 Immonen (2001) s. 178. Ks. myös Lindgren (2001) s. 313. Ks. myös Järvenoja (2003) s. joku Mattila?? 
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si. Kyse on aina tapauskohtaisesta harkinnasta. Erityisesti juuri sijoitusyhtiöt ovat verottajan suu-

rennuslasin alla. Ainakaan sellaisia toimenpiteitä ei kannata tehdä, joilla saataisiin virtaamaan 

pääomatuloverokannalla rahaa osakkaille. Oikeuskäytännöstä on nähtävissä selvästi se, että oi-

keustila on muuttunut 1999:2 ja 1999:63 vuosikirjaratkaisujen jälkeen parempaan suuntaan vero-

velvollisen näkökulmasta. Oikeustilan muutoksessa on havaittavissa, että tulkinta on hieman lie-

ventynyt ajan kuluessa. Jakautuminen ja sen jälkeiset tilanteet arvioidaan erillisinä toimenpiteinä. 

Sen vuoksi näihin tapauksiin, erityisesti tapaukseen 1999:63, voidaan suhtautua kriittisesti, eikä 

vetää pelkästään näistä johtopäätöksiä. Tapaukset ovat enemmänkin suuntaa antavia.  

 

Oikeuskäytännön johdosta voidaan katsoa, että EVL 52c §:n tulkinnassa kiinnitetään huomiota 

erityisesti liiketaloudellisiin syihin ja siihen, pyritäänkö erityisesti sijoitustoiminnan varoja reali-

soimaan jakautumisen jälkeen osakkeenomistajille. Jakautumisen jälkeisiin järjestelyihin ei tule 

ottaa kantaa jakautumishetkellä, vaan vasta sen jälkeen. Jakautumisen jälkeen tapahtuvaan varo-

jen irrottamiseen uusista yhtiöistä voidaan puuttua VML 28 ja 29 §:n perusteella silloin, kun irro-

tettavat varat ovat kanavoituneet jakautuvan yhtiön jakokelpoisista varoista. Vaikka jakautumi-

nen on hyväksyttävää, varojen irrottamista jakautumisen jälkeen on arvioitava toimenpiteen to-

dellisen luonteen mukaisesti. Jakautumisen jälkeen yhtiön varoja voidaan realisoida ja siirtää 

osakkaille pääomaverokannalla, jos siihen on hyväksyttävä liiketaloudellinen syy.164 Sukupol-

venvaihdosta suunnittelevien ei tarvitse odottaa muutamaa vuotta, että yhtiön osakkeita voidaan 

luovuttaa eteenpäin tai yhtiön omaisuutta realisoida. Ratkaisusta voidaan kuitenkin vetää se joh-

topäätös, että jakautumisen jälkeisiin luovutuksiin liittyy veroriski ja tämä tulee ottaa jatkotoi-

menpiteissä huomioon. Sukupolvenvaihdosta tämä ei estä. Epäselvissä tilanteissa kannattaa 

kuitenkin hakea VML 85 §:n mukaista ennakkotietoa tai -ratkaisua verotuskäsittelystä. 

 

Yritys- ja pääomaverotusuudistus toi muutoksia, joilla saattaa olla vaikutusta myös jakautumisen 

ja sukupolvenvaihdosten suunnitteluun ja toteutukseen. Tästä riskiesimerkkinä voidaan mainita 

yhteisöjen käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verovapaus. Verouudistuksessa yhtiön omista-

mien käyttöomaisuusosakkeiden luovutus muuttui verovapaaksi 19.5.2004 alkaen. EVL 6b §:n 

mukaan edellytyksenä on, että verovelvollinen on omistanut luovutuksen kohteena olevat osak-

keet yhtäjakoisesti yhden vuoden ajan ja vähintään 10 %:a luovutuksen kohteena olevan yhtiön 



 65

osakepääomasta. 165 Silloin kun on kyse konsernista, verouudistus toi tullessaan uuden verosuun-

nittelu näkökulman, jolla voidaan saavuttaa huomattavia veroetuja. Jakautumisen ja sukupolven-

vaihdoksen näkökulmasta tämä nostaa esiin seuraavanlaisen mallin:166  

 
 Esimerkki 

Yritys X on omistanut yhtiön A yli vuoden ajan 100 %:sti. A:lla on kaksi toimialaa ja toisesta 
toimialasta halutaan luopua. Yhtiön A osakkeet ovat X yhtiön käyttöomaisuutta. Yhtiö A jakautuu 
kahdeksi yhtiöksi C ja B. Luovutettava liiketoiminta kohdistetaan yhtiöön B. Jakautumisen jälkeen 
X omistaa C:n ja B:n. Jakautumisen jälkeen yhtiön B osakkeet myydään pois. Tällöin luovutettava 
liiketoiminta voidaan myydä verovapaasti pois. Jakautumisen hyödyntäminen on tällaisessa 
tilanteessa houkuttelevampaa, koska jos A olisi myynyt liiketoiminnan substanssikaupalla, olisi 
myynti ollut veronalainen.  
 

 
Esimerkkitilanteessa täytyy jälleen muistaa EVL 52h §. Jos järjestelylle ei voida esittää veroetuja 

painavampia verotuksesta riippumattomia syitä, voi veronkiertosäännös tulla sovellettavaksi. Esi-

merkin mukaisessa tilanteessa kannattaisi kuitenkin miettiä, olisiko liiketoimintasiirto tai subs-

tanssikauppa parempi vaihtoehto. Toisaalta verovelvollinen voi valita aina jonkin päämäärän saa-

vuttamiseen verotuksellisesti edullisimman vaihtoehdon. Tällainen järjestely johtaa kuitenkin 

siihen, että EVL 52c §:n tarjoama verotuksen lykkäysetu muutetaan lopulliseksi veronhuojennuk-

seksi. Tämä ei ole säännösten tavoitteiden mukaista.167

 

Halituksen esityksessä myös mainitaan, veronkiertosännösten soveltaminen. Esityksen mukaan 

tulee huomiota kiinnittää järjestelyjen kokonaisuuteen. Jos järjestelylle ei ole osoitettavissa liike-

taloudellisia perusteita vaan tarkoituksena on lähinnä verosta vapautuminen, tilannetta voidaan 

arvioida veronkiertösäännösten näkökulmasta.168 Ennen verouudistusta on oikeuskirjallisuudessa 

todettu, että yritysjärjestelyjen käyttäminen liiketoiminnan myynnin valmistelutoimenpiteenä ei 

                                                                                                                                                                                            
164 Näin Immonen (2002a) s. 888. Vrt. Järvenoja (2003) s. 225, s. 232. Varoja ja sijoitusvarallisuuksia hallinnoivan 
yhtiön suhteen tulee olla varovainen. Osakastaholle pitäisi siirtyä yritysvarallisuus asianmukaisine 
veroseuraamuksineen. 
165 Lindgren (2004) s.535. Ks. myös Mattila (2006) s.18-19. 
166 Lindgren (2004) s. 535. 
167 Ks. esim. Ikkala (2000) s.10-11 esittää esimerkin, jossa toteutetaan ensin osakevaihdolla osakekannan siirto 
tytäryhtiölle, joka myy osakkeet välittömästi ulkopuoliselle. Verotus voidaan välttää näin joko käyvän arvon 
tasoisella uudella hankintamenolla tai sillä, että tytäryhtiö sijaitsee maassa, joka ei verota myyntivoittoja. (Esimerkki 
laadittu ennen EVL:n muutosta) 
168Ks. tarkemmin HE 92/2004 s. 34. Esityksessä mainitaan keinotekoiset järjestelyt. Esimerkkeinä mainitaan 
vaiheittaiset oikeustoimet ja hinnoittelupoikkeamat. Erityisenä esimerkkinä mainitaan liiketoimintasiirto, jonka 
jälkeen tapahtuvissa luovutuksissa on kiinnitettävä huomiota järjestelyjen kokonaisuuteen ja katsottava löytyykö 
liiketaloudellisia perusteita. Ks. myös Lindgren (2004) s.535. 



 66

voida lähtökohtaisesti pitää veron kiertämisenä169. Uudistukseen liittyvä luovutusten verovapaus 

muuttanee tätä asetelmaa. Jakautuminen tarjoaa konserneissa paremman suunnitelumahdollisuu-

den kuin liiketoimintasiirto. Yritysjärjestelysäännökset on kuitenkin laadittu edistämään yritysjär-

jestelyjä. Näiden säännösten syrjäyttäminen edellyttää vahvaa näyttöä veron kiertämisen tarkoi-

tuksesta170. Vakiintuneessa vero-oikeudellisessa tulkinnassa sukupolvenvaihdosta on pidetty sel-

laisena liiketaloudellisena tekijänä, joka on lieventävä tekijä VML 29 §:n ja EVL 52h §:n sovelta-

mista koskevissa tilanteissa. Tämän perusteella syntyykin oletus, että sukupolvenvaihdostilan-

teissa edellä kuvatun esimerkin mukaiseen tilanteeseen ei puututa veronkiertosäännöksen 

nojalla171. 

 

Perusteltua olisi, että puhtaissa sukupolvenvaihdostilanteissa kyseinen esimerkkimalli hyväksy-

tään. Jos kyseistä mallia ei hyväksyttäisi, menettäisi yritysjärjestelysäännökset merkitystään. 

Yritysjärjestelyjen ideana juuri on, että yhtiörakenteita ja liiketoimintoja voidaan järjestellä tar-

koituksenmukaisella tavalla jos se on yhtiön jatkuvuuden ja toiminnan kannalta tärkeää. Tällöin 

verotus ei saa olla este. Jos yhtiön rakenne on sellainen, että se on konsernimuodossa ja konser-

nista halutaan luovuttaa jatkajille yksi toimiala. Vaihtoehtona esimerkkitapauksessa voisi olla 

esim. substanssikauppa. Verovelvollinen voi valita itselleen verotuksellisesti edullisemman vaih-

toehdon päämääränsä saavuttamiseen. Tällöin substanssikauppa on heti pois suljettu vaihtoehto, 

koska se tulouttaa kauppahinnan myyjälle veronalaiseksi tuloksi.  

 

5.1.3 Omien osakkeiden hankkiminen 

Omien osakkeiden hankintaa/lunastamista voidaan hyödyntää sukupolvenvaihdoksissa erityisesti 

silloin, jos jatkajat ovat jo mukana yhtiön toiminnassa ja vain luopujat halutaan pois. Omien 

osakkeiden hankinta on sukupolvenvaihdostilanteissa hyvä vaihtoehto myös silloin, kun yhtiössä 

on paljon varallisuutta, mutta tulevilla jatkajilla ei lainkaan. Omia osakkeita hankkimalla voidaan 

keventää jatkajien rahoituspainetta. Kauppahinta maksetaan yhtiön varoilla, jolloin jatkajan ei 

tarvitse hankkia rahoitusta muualta. Omien osakkeiden hankkimiseen liittyy kuitenkin vero-

oikeudellisia ongelmia. Verotuksen näkökulmasta ongelma on peitellyn osingon riski. Tämä pe-

rustuu siihen, että yhtiö maksaa kauppahinnan voitonjakokelpoisilla varoilla. Jos nämä samat va-
                                                           
169 Andersson & Ikkala (2000) s. 459. HE 177/1995 s. VH (2000) s. 13. Ks. Myös Ikkala (2000) s. 11. Ks. myös 
Mattila (2002) s. 10. Ks. myös Lindgren (2004) s. 535. 
170 Mattila (2006) s. 19-20. 
171 Lindgren (2004) s. 535. Ks. myös VH (2004) s. 34. 
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rat olisi maksettu osakkaille osinkona, olisi varat silloin verotettu osinkotulojen verottamista kos-

kevien säännösten mukaan. Koska osinkotulo jaetaan aina ansio- ja pääomatuloon, on luovutus-

voiton verottaminen monesti pääomatulona edullisempaa.172  

 

Seuraavassa KHO:n ennakkoratkaisussa on otettu kantaa jakautumisen jälkeen tehtävään uudel-

leenjärjestelyyn. Jakautuminen hyväksyttiin, ja siitä oli jo saatu erillinen ennakkoratkaisu. Tässä 

tapauksessa käsiteltiin monipuolisesti jakautumisen jälkeen sijoitusvarallisuusyhtiössä tehtävien 

oikeustoimien riskejä. Omien osakkeiden ostamisen/lunastamisen katsottiin tapahtuvan osingosta 

menevän veron välttämiseksi pääasiassa sen vuoksi, että jakautumisessa oli jakokelpoiset varat 

ohjattu vain toiseen yhtiöön. Tällöin uudesta lipasyhtiöstä irrotettiin varoja osakkaalle pääomave-

rokannalla. Uuden yhtiön osakkeiden myynti vanhoille osakkaille hyväksyttiin. Verotus peitellys-

tä osingosta koskien omien osakkeiden lunastusta ei kuitenkaan merkinnyt sitä, että jakautuminen 

muutoin olisi tehty EVL 52g §:n173 olosuhteissa.  

 
KHO 2001 T 2512 (KVL 2001/30). Asianajotoimintaa harjoittava A Oy oli jakautunut EVL 52 c 
§:ssä tarkoitetulla tavalla niin, että sen varat ja velat olivat siirtyneet kahdelle uudelle osakeyhtiölle. 
Niistä toinen jatkoi asianajotoimintaa ja toinen (B Oy) sijoitustoimintaa. Jakautuneeseen yhtiöön oli 
kertynyt toiminnan aikana varallisuutta, jolla yhtiö oli harjoittanut sijoitustoimintaa. Asianajo-
toimintaa jatkava yhtiö oli saanut jakautumisessa kaikki siihen toimintaan välittömästi liittyvät varat, 
kuten käyttöomaisuuden, muut pitkävaikutteiset menot, osan myyntisaamisista, lainasaamiset ja 
siirtosaamiset. Sille oli siirretty myös kaikki vanhan asianajoyhtiön velat. Uuden yhtiön alkavan 
taseen loppusumma oli 3,4 Mmk. Loput varoista, kuten sijoitusrahastoissa ja osakkeissa olevat varat, 
pääosa myyntisaamisista sekä rahat ja pankkisaamiset oli siirretty sijoitustoimintaa harjoittavalle B 
Oy:lle. Tämän yhtiön alkavan taseen loppusumma oli 12,9 Mmk, ja siihen sisältyivät kaikki 
jakautuneen yhtiön jakamattomat voittovarat 12,7 Mmk. Jakautumisen jälkeen kaikki jakautuneen 
yhtiön osakkaat olivat entisin omistusosuuksin osakkaina kummassakin yhtiössä. Asianajaja C 
omisti 14,2 % kummankin uuden yhtiön osakekannasta. Hän oli tehnyt B Oy:lle tarjouksen kaikkien 
osakkeiden lunastamiseksi. Lunastushinta olisi yhtiön omaisuuden käypä arvo lunastushetkellä 
jaettuna osakkeiden määrällä. C käyttäisi saamansa lunastushinnan asuntolainansa maksuun. Hän 
jatkaisi edelleen osakkaana asianajotoimintaa harjoittavassa yhtiössä. C:llä oli mahdollisuus myydä 
osakkeensa ulkopuoliselle, jolloin yhtiöllä tai muilla osakkailla olisi yhtiöjärjestyksen mukaan 
lunastusoikeus osakkeisiin. Yhtiön kannalta oli tärkeää, että osakkaiden näkemys sijoitustoiminnasta 
oli samanlainen. Osakkeiden lunastuksella vältettäisiin näin mahdollisen erimielisen osakkaan tulo 
yhtiöön sekä ostajan kanssa lunastushinnasta usein syntyvät riidat, jotka haittaisivat yhtiön 
toimintaa. 

 
1.) Jos B Oy hankkisi tai lunastaisi C:ltä kaikki tämän omistamat B Oy:n osakkeet, C jäisi edelleen 
asianajotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkaaksi entisin omistusosuuksin. Omistussuhteet muut-
tuisivat siten vain B Oy:ssä. Osakkeiden hankinta palvelisi lähinnä C:n yksityisiä intressejä. Kun 

                                                           
172 Omien osakkeiden hankinnan verokysymyksistä mm. tarkemmin Immonen & Lindgren (2004) ss. 157. Ks. myös 
Immonen (2002a) s.382-426. Ks. myös Lindgren (2001) s. 254-279. Pääomaverouudistuksen myötä kannattaa myös 
huomioida se, kannattaako yhtiön jakaa ennen osakkeiden lunastamista osinkoja ainakin verovapaan osingon verran. 
Näin ei tarvitse maksaa luovutusvoittoveroa ”tuhaan”. Ks. tarkemmin osingonjaon verosuunnittelukysymyksistä mm. 
Lundén (2004) ss. 113. 
173 nyk. EVL 52h §. 
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otetaan vielä huomioon, että jakautumisessa kaikki jakamattomat voittovarat oli siirretty B Oy:öön 
ja kaikki velat jätetty asianajotoimintaa harjoittavaan yhtiöön, ja että osakkeet hankittaisiin ja 
lunastettaisiin varsin lyhyen ajan kuluttua 1.10.2000 rekisteröidyn jakautumisen jälkeen, pidettiin 
ilmeisenä, että B Oy:n osakkeiden hankinta C:ltä vuosina 2000 tai 2001 tapahtuisi osingosta menevät 
veron välttämiseksi. 
 
2.) Peiteltyyn osinkoon sovelletaan, mitä yhtiön jaettavaksi päätetystä osingosta säädetään. B Oy:n 
olisi siten suoritettava tuloveroa vähintään 29/71 verovuodelta jaettavaksi päätetyn osingon ja 
peitellyn osingon määrästä. 
 
3.) B Oy:ssä on C:n lisäksi muita osakkaita. C aikoi vaihtoehtoisesti myydä osakkeensa heille tai 
jollekin heistä. Koska osakkeet oli tarkoitus myydä yhtiön alkuperäisille omistajille, eikä järjes-
telyyn käytettäisi jakautuneesta yhtiöstä siirtyneitä voittovaroja, myynteihin sovellettaisiin 
omaisuuden luovutusvoittoa koskevia tuloverolain säännöksiä. 
 
4.) A Oy oli saanut aikanaan jakautumistaan koskeneen ennakkoratkaisun Keskusverolautakunnalta. 
Järjestelyyn sovellettiin jakautumisen verosäännöksiä ja päätös oli tullut lainvoimaiseksi. Vaikka B 
Oy:n osakkeiden lunastus tai hankinta yhdeltä yhtiön osakkaalta tapahtuikin osingosta menevän 
veron välttämiseksi, tästä ei vielä seurannut, että aikanaan toteutetun jakautumisen yksinomaisena tai 
pääasiallisena tarkoituksena olisi katsottava olleen veron kiertäminen tai verotuksen välttäminen. 
VML 29 § 2 ja 4 mom., YVHL 6 §, EVL 52 c ja 52 g §, TVL 45 § 1 mom. ja 46 § 1 mom. 
(lihavointi ja alleviivaukset JMK)  
 

Yhteenvetona pitkästä tapauksesta voidaan tuoda esiin seuraavat kriittiset kohdat: 

 

a) Omien osakkeiden lunastus tehtiin ainoastaan osakkaan yksityisessä intressissä ja 

osakkaan asema ei todellisuudessa muuttunut. 

b) Kaikki voittovarat oli siirretty sijoitustoimintaa harjoittavaan yhtiöön ja velat asianajotoi-

mintaa jatkavaan yhtiöön. 

c) Jatkotoimi tehtiin heti jakautumisen jälkeen.  

 

KHO:n kanta perustunee siihen, että osakkaan yksityistalouteen pyrittiin siirtämään varallisuutta 

luovutusvoittoverotuksella, kun normaali tapa olisi ollut osingonjako. KHO katsoi myös peruste-

luissa, että jos osakas olisi myynyt osakkeet muille yhtiön osakkaille, olisi tämä järjestely ollut 

perusteltu. Silloin osakkeiden myyntiin olisi sovellettu luovutusvoittoverotusta ja osakkeiden os-

toon ei olisi käytetty yhtiön varallisuutta. Mahdollisten jatkotoimien ei kuitenkaan katsottu vaa-

rantavan aikaisemmin annetun ennakkoratkaisun sitovuutta.174  

 

Tapauksessa KHO siis hyväksyi KVL:n ottaman kannan ja KHO:n ratkaisun 1999:63 vähem-

mistön kannan. Tapauksesta voidaan päätellä se, että KHO on pitänyt itse jakautumista ja sen jäl-

keisiä tapahtumia täysin erillisinä toimenpiteinä. Myös tämä ratkaisu siis puoltaa sitä, että oi-

                                                           
174 Ks. Mattila (2002) s. 14. Ks. myös Järvenoja (2003) s. 228-229. 
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keustila on pikkuhiljaa muuttunut siihen suuntaan, että jakautumishetkellä tutkitaan onko jakau-

tumiselle olemassa riittävät liiketaloudelliset syyt. Se mitä tapahtuu jakautumisen jälkeen, tulee 

pohtia erikseen omana kysymyksenään. Oikeustilan muututtua näyttäisi siltä, että EVL 52h §:n 

soveltamisalaa on rajattu. Tämä on hyvä suuntaus ja lain tarkoituksen mukainen. Suuntaus on 

hyvä verovelollisen oikeusturvan ja ennakoitavuuden kannalta. Mikään yhtiö ei voi varmasti 

tietää jakautumishetkellä mitä seuraavan viiden vuoden aikana tulee tapahtumaan. Jakautumis-

hetkellä ei voida ottaa kantaa mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuviin seikkoihin. Myös 

verohallituksen ohjeesta voidaan vetää tämän tyyppistä tulkintasuuntausta175. 

 

Mitä jos tapauksessa osakkeet olisikin myyty yhtiön ulkopuolisille? Uuden yhtiön osakkeiden 

myyntiä kollegalle ei katsottu peitellyksi osingoksi. Samoin olisi tilanne vielä selvemmin, jos 

osakkeet olisi myyty ulkopuolisille. Silloin osakkeiden myyntiin ei olisi käytetty yhtiön varalli-

suutta. Lipasyhtiön osakkeiden nopeaan myyntiin ulkopuoliselle sisältyy kuitenkin riski.176 

Tapauksessa oli yhtiöjärjestyksessä lunastuslauseke eli muut osakkaat olisivat luultavasti 

tosiasiassa lunastaneet ulkopuoliselle tarjotut osakkeet. Ennakkoratkaisun hakijan mielestä 

lunastuslausekkeen toteutuminen oli lähes varma. Jos lunastuslauseketta ei olisi ollut, olisi 

sijoitusyhtiön osakkeet myyty ulkopuoliselle taholle. Tällöin ulkopuoliselle tapahtuva myynti 

olisi voitu verottaa peiteltynä, koska osakas saisi korvauksen yhtiön arvon noususta samoilla 

perusteilla kuin myynnistä muille osakkaille. Vaikka osakas ei olisikaan saanut luovutushintaa 

yhtiöstä, peitellyn osingon säännös soveltunee, koska tapauksessa oli tarkoituksena voittovarojen 

siirtäminen osakkaalle mahdollisimman edullisesti eli pääomaverokannalla.177

 

Mitä tämä tapaus tarkoittaa sukupolvenvaihdoksia silmällä pitäen? Vaikka itse jakautuminen on 

hyväksyttävä, varojen irrottamiseen uudesta yhtiöstä tulee arvioida sen luonteen omaisesti. Esi-

merkiksi aidoissa sukupolvenvaihdostilanteissa voidaan huoletta lunastaa tai hankkia omia osak-

keita jakautumisen jälkeen, kun omien osakkeiden lunastaminen/hankkiminen voidaan perustella 

verotuksesta riippumattomilla syillä.  

 

 
                                                           
175 VH (2004) s. 34. 
176 Immonen &Lindgren (2004) s. 244. 
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 Esimerkki: Jakautuminen ja omien osakkeiden hankinta sen jälkeen 
 

Yhtiö X jakautuu yhtiöksi A ja B. A:n toimintaan halutaan ottaa uusia jatkajia, koska vanhat 
osakkeenomistajat haluavat pikkuhiljaa jäädä eläkkeelle. Yhtiö on jakautunut, jotta kynnys saada 
uusia osakkaita alentuisi. Jakautumisen jälkeen yhtiön A:n osakkeenomistajat myyvät osan esim. 50 
%:a omistuksestaan uusille jatkajille. Kun yhtiön A toiminta on lähtenyt hyvin alkuun uusien 
osakkaiden johdolla, luopuvat vanhat osakkaat omasta omistuksestaan. Yhtiö A voi tällöin hankkia 
luopujilta kaikki heidän osakkeensa ja näin yhtiöön A jäävät omistajiksi vain jatkajat. Omat osakkeet 
mitätöidään tämän jälkeen. 

 
Ensinnäkin sukupolvenvaihdostilanteissa luovutuksen kohteena on yleensä liiketoimintaa harjoit-

tava yhtiö. Sijoitusyhtiö jää yleensä luopujien haltuun, eikä sen osakkeita myydä. Lisäksi suku-

polvenvaihdostilanteissa luopujat irrottautuvat kokonaisuudessaan liiketoimintaa harjoittavan 

yhtiön toiminnasta ja osakkeenomistuksesta. Yhtiö mitätöi lunastetut osakkeet. Jos yhtiö on men-

neisyydessään jakanut säännöllisesti osinkoja, tällöin ei omien osakkeiden lunastamiseen pitäisi 

liittyä riskejä.178

 

5.2 Jakautumisen vaikutus osingonjaon ja sukupolvenvaihdoksen verotukseen 

 

5.2.1 Osingonjako jakautumisen jälkeen 

Jakautuminen sopii erittäin hyvin yrityksiin, joissa on suuret omaisuusmassat. Tällaisissa yrityk-

sissä on yleensä myös suuret voittovarat. Osingonjako kannattaakin miettiä jakautumistilanteissa 

hyvin etukäteen. Osingonjako liittyy usein esitoimena sukupolvenvaihdoksissa. Esimerkiksi se on 

yksi tapa keventää yrityksen tasevarallisuutta sekä siten luoda yhtiöstä parempi kaupan kohde. Se 

on myös hyvä vaihtoehto silloin, kun osakkeiden luovutukseen ei voida soveltaa TVL 48 §:n 

huojennusta179. Silloin osinkoa kannattaa jakaa ennen sukupolvenvaihdoksen toteuttamista. Suo-

malaisissa perheyrityksissä osingon merkitys on suuri myös yrityskauppojen rahoittamisessa180. 

Jatkajille voittovarat voivat olla tärkeitä, koska he käytännössä maksavat osakkeiden kauppa-

hinnan yrityksestä saatavilla osingoilla. Tässä työssä keskitytään siihen miten jakautuminen 

vaikuttaa luopujien verotukseen. 

 

                                                                                                                                                                                            
177 Toisin Järvenoja (2003) s. 227. Ks. myös Immonen & Lindgren (2004) s. 244:  ”Jos jakautumisessa muodostetaan 
sijoitusvarallisuutta omistava ”lipas”, joka myydään pian jakautumisen jälkeen, liittyy ulkopuolisellekin tehtyyn 
kauppaan riski.” 
178 Ks. lisää Immonen & Lindgren (2004) ss. 157. Ks. myös Immonen (2002a) s.410-421. 
179 Ks. lisää Immonen & Lindgren (2004) s. 246. 
180 Ks. tarkemmin KKK:n selvitys 8.2.2000, jonka mukaan sukupolvenvaihdoksesta syntyvät verot rahoitetaan 
ensisijaisesti yhtiöstä saatavalla voitolla. 
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EVL 52c § ja OYL eivät siis aseta tarkkoja rajoja sille, miten jakautuvan yhtiön varallisuus ja ve-

lat jaetaan vastaanottaville yhtiöille. Varojen ja velkojen jaossa täytyy siis ottaa huomioon se, että 

osinkoja jakavaan yhtiöön siirtyy riittävä määrä varallisuutta. Tämä vaikuttaa nettovarallisuuteen 

ja sillä on merkitystä määritettäessä osakkeen matemaattista arvoa. Matemaattinen arvo taas vai-

kuttaa osakkaan osinkojen verotukseen181. Osingonjako kannattaa ajoittaa niin, että voidaan hyö-

dyntää mahdollisimman hyvä osakkeen matemaattinen arvo. Nämä seikat kannattaa huomioida 

etenkin sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa; minkä verran vapaita pääomia kannattaa siirtää jat-

kajille tulevaan yritykseen ja milloin osinkoja kannattaa jakaa, ennen vai jälkeen jakautumisen.182  

 

Arvostamislaissa määritetään, miten yrityksen varat arvostetaan ja nettovarallisuus lasketaan.183 

Osakkeen verovuoden matemaattinen arvo lasketaan yhtiön edellisenä vuonna päättyneen tilikau-

den mukaisen tarkistetun nettovarallisuuden perusteella (ArvL 2 §). Esim. matemaattinen arvo 

saadaan vuodelle 2007 yhtiön vuonna 2006 päättyneen tilikauden taseen perusteella. Tätä mate-

maattista arvoa käytetään, kun osakkaan 2007 nostama osinko jaetaan pääomatulo- ja ansiotulo-

osuuteen. 

 

Yksinkertaisesti sanottuna yhtiön nettovarallisuus saadaan vähentämällä yhtiön varoista sen ve-

lat.184  Osakkeen matemaattinen arvo saadaan jakamalla nettovarallisuuden määrä yhtiön ulkona 

olevien osakkeiden lukumäärällä (4 §). Yhtiön jakautuminen otetaan huomioon jakautuvan ja 

vastaanottavan yhtiön osakkeen matemaattista arvoa laskettaessa noudattaen soveltuvin osin su-

lautumisen osalta noudatettavia periaatteita (ArvL 13 §). Tarkemmin ei ole säännelty sitä mitä 

matemaattiselle arvolle tapahtuu, kun yhtiö jakautuu.  

 

 

 

 

                                                           
181 Osinkojen verotus muuttui 1.1.05 alk. YVH järjestelmä poistui käytöstä ja siirryttiin osittain kahdenkertaiseen 
osinkojen verotukseen. Tavallisten osakeyhtiöiden jakamat osingot ovat verovapaita siltä osin kuin ne alittavat 
osakkeen matemaattiselle arvolle laskettavan 9% tuoton.  
182 Ks. Penttilä (2003) s.10. Osingonjakon nostoajankohdan määritys on normaalia verosuunnittelua. 
183 L 1142/2005, Laki varojen arvostamisesta verotuksessa, Arvostamislaki ArvL. Laki tuli voimaan 1.1.2006 alkaen. 
Tässä laissa määritetään, miten yrityksen varat arvostetaan ja nettovarallisuus lasketaan. Tätä ennen oli voimassa 
varallisuusverolaki. Nettovarallisuuden laskennasta säädettiin VVL 27 §:aaä sekä LOAVMA 10 §:ssä.  
184 Ks. tark. varoihin ja velkoihin luettavista eristä Hakola & Lahti (2006) ss. 131. 
 



 72

Jakautuvan yhtiön jakama osinko, joka maksetaan jakautumisen jälkeen 

Käytännössä voi tulla eteen tilanne, jossa jakautuva yhtiö on jakanut osinkoa, mutta se maksetaan 

vasta jakautumisen jälkeen. Täydellisesti jakautuva yhtiö purkautuu, joten se ei voi jakaa jakautu-

miseen päättyvältä tilikaudelta osinkoa. Jakautuva yhtiö on voinut jakaa osinkoa jakautumista 

edeltävältä tilikaudelta. Osinko voi olla nostettavissa heti tai vasta seuraavan kalenterivuoden 

aikana. Tällaisissa tilanteissa ei aiheudu ongelmia matemaattisen arvon laskennassa, vaan pää-

omatulo-osuus lasketaan normaalilla tavalla. Matemaattisen arvon laskennan perustan muodostaa 

aina yhtiön verovuotta edeltävän vuoden tilinpäätös. Laskennan perustana oleva tilinpäätös riip-

puu osingon maksuhetkestä. Pohjana voi olla siis normaalin tilikauden tilinpäätös tai jakautumis-

hetken tilinpäätös. Matemaattisen arvon määritykset on havainnollistettu seuraavilla esimerkeil-

lä.185

 
Esimerkki 1,  
Osinko nostettavissa jakautumisen täytäntöönpanoa seuraavan kalenterivuoden aikana. 
 
Jakautuvan yhtiön tilikausi päättyy 30.04.2005.  
Osinko on nostettavissa   01.01.2006.  
Jakautuminen on pantu täytäntöön  30.10.2005 
Matemaattinen arvo lasketaan taseen 30.10.2005 perusteella 
 

Edellä mainitussa esimerkissä matemaattisen arvon määritys ei tuota ongelmia. Ongelmia muo-

dostuu silloin, kun osingot ovatkin nostettavissa vasta esim. kahden vuoden päästä osingonjaosta 

ja yhtiö jakautuu siinä välillä186. Minkä taseen perusteella matemaattinen arvo sitten lasketaan? 

Jos osingonjakotilanne olisi seuraavanlainen: 

 
 Esimerkki 2 

Jakautuvan yhtiön tilikausi päättyy 30.04.2005.  
Osinko on nostettavissa   01.01.2007.  
Jakautuminen on pantu täytäntöön  30.10.2005 
Mistä taseesta matemaattinen arvo lasketaan? Vuodelle 2007 ei ole laskettu matemaattista arvoa, 
koska yhtiö on purkautunut vuonna 2005. 

 
Osingonjakovelka on siirtynyt jollekin uudelle vastaanottavalle yhtiölle. Pitäisikö matemaattinen 

arvo kuitenkin laskea maksavan yhtiön taseen perusteella? Tämä ei tunnu oikeudenmukaiselta, 

koska osingon maksaa sellainen yhtiö, jonka taseesta osinkoa ei ole edes päätetty jakaa187. Perus-

teltua olisi edellä mainitussa esimerkissä käyttää jakautuneen yhtiön viimeisintä tilinpäätöstä eli 
                                                           
185 Ks. lisää esimerkkejä Järvenoja (2003) s. 306-307 ja Penttilä (2003) s. 10-13. 
186 Järvenoja (2003) s. Nostoajankohta on verosunnittelullinen kysymys. Tämän vuoksi osinko saatetaan nostaa 
pitkänkin ajan kuluttua. 
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tasetta 30.10.2005188. Vaihtoehtoisesti voitaisiin laskea vastaanottavien yhtiöiden osakkeiden ma-

temaattiset arvot yhteen.189 Ensimmäinen vaihtoehto on kuitenkin perustellumpi, koska se on 

käytännössä helpointa toteuttaa ja koska osinko on todellisuudessa jo jaettu jakautuvasta yhtiös-

tä190. Kyseisissä esimerkeissä jakautumisella ei tosiasiassa ole vaikutusta matemaattiseen arvoon, 

eikä jakautumista tarvitse ottaa erikseen huomioon. Osingon nostoajankohtaa mietittäessä täytyy 

kuitenkin olla tarkkana, mitä matemaattista arvoa käytetään osakkaiden verotuksessa. 

 

Osinko vastaanottavasta uudesta yhtiöstä 

Jakautuminen tulee ottaa erikseen huomioon matemaattisen arvon laskennassa, kun vastaanotta-

van yhtiön jakaman osingon maksu ja ensimmäisen tilikauden päätös osuu samalle kalenterivuo-

delle191. Ongelmia tulee siitä, koska uusille yhtiöille ei vielä ole määritetty osakkeiden matemaat-

tista arvoa. Tällaisessa tapauksessa vastaanottava yhtiö ei jaa osinkoa omista voittovaroistaan, 

vaan tosiasiassa jakautuneen yhtiön voittovaroista. Tällöin osingon pääomatulo-osuuden täytyy 

perustua jakautuneen yhtiön nettovarallisuuteen, mutta sitä ei voida sellaisenaan ottaa laskennan 

perusteeksi. Pääomatulo-osuuden laskennan täytyy perustua siihen suhteelliseen osaan jakautu-

neen yhtiön osakkeen matemaattisesta arvosta, joka vastaa nettovarallisuuden jakautumista osin-

koa jakavaan yhtiöön. Laskennan perusteena on jakautuvan yhtiön verovuotta edeltävän vuoden 

tilinpäätös. Tämä voi olla normaalin tilikauden tase tai jakautumiseen päättyvä tase. Käytettävä 

tilinpäätös riippuu jakautumisen voimaantulosta. Jos jakautumisessa annetaan osakkaille vastik-

keena rahaa, täytyy tämä määrä vähentää yhtiön varoista matemaattista arvoa laskettaessa. Siir-

tyvä nettovarallisuus jaetaan kunkin vastaanottavan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumää-

rällä.192  

 

Ohessa esimerkki, joka havainnollistaa matemaattisen arvon laskentapohjaa. Esimerkissä on 

tilanne jossa osinko jaetaan vastaanottavan yhtiön tilikauden päättymisen jälkeen ja osinko mak-

setaan myös samana vuonna. 

 

                                                                                                                                                                                            
187 Penttilä (2003) s. 11 ja Järvenoja (2003) s. 307. 
188 Penttilä (2003) s. 10. ”Perusteluna tälle on se, että vastaavalla tavalla menetellään yleensäkin niissä tilanteissa, 
joissa yhtiöllä ei ole päättynyt yhtään verovuotta edeltävänä vuonna.” 
189 Toisin Järvenoja (2003) s. 307. 
190 Näin myös Penttilä (2003) s.11. 
191 Penttilä (2003) s. 11. 
192 Penttilä (2003) s.11-12 ja Järvenoja 2003 s. 308-309. 
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 Esimerkki 1, vastaanottavat yhtiöt jakavat osinkoa ensimmäisen tilikauden jälkeen  

 Jakautuvan yhtiön X Oy:n tilikausi päättyy   31.07.2005 
 Jakautuu kahdeksi yhtiöksi A ja B  31.10.2005 
 Vastaanottavien yhtiöiden ensimmäinen tk päättyy 31.07.2006  
 Vastaanottavat päättävät jakaa osinkoa,  
 joka on nostettavissa    31.08.2006 
 Matemaattinen arvon suhteellinen osa lasketaan taseen 31.10.2005 perusteella 
 

 

Jakautumisessa jakautuva yhtiö purkautuu ja varat ja velat siirtyvät uusille yhtiöille. Vastaan-

ottavat uudet yhtiöt voivat saada vapaita pääomia heti perustettaessa. Voivatko nämä uudet yhtiöt 

jakaa osinkoa jo heti perustamisvuotenaan alkavasta taseesta, vaikka yhtään tilikautta ei ole vielä 

päättynyt? Yrityksessä voi olla sellainen tilanne, että sukupolvenvaihdos haluttaisiin toteuttaa 

mahdollisimman pian jakautumisen jälkeen. Luopujat haluaisivat jakaa osinkoja ennen omistuk-

senvaihdosta. 

 

Uuden OYL:n 13 luvun 3 §:ssä todetaan, että voitonjakopäätös täytyy tehdä aina vahvistetun 

tilinpäätöksen mukaan. Voitonjako ei siis ole sallittu, jos yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia 

varoja tai vahvistettua tasetta.193

 

Oikeuskirjallisuudessa ja verotuskäytännössä on katsottu, että vastaanottava yhtiö voi jakaa osin-

koa ennen kuin yhtiön ensimmäinen tilikausi on päättynyt. Jakautuvan yhtiön yhtiökokous on 

vahvistanut jakautuvan yhtiön tilinpäätöksen. Jakautumista varten laaditaan jakautumissuunni-

telma, jonka jakautuvan yhtiön yhtiökokous hyväksyy. Jakautumissuunnitelman hyväksymisen 

yhteydessä yhtiökokous hyväksyy myös uusien yhtiöiden yhtiöjärjestykset. Jakautumissuunni-

telma sisältää mm. esityksen varojen ja velkojen jakautumisesta uusien yhtiöiden kesken. Tässä 

yhteydessä siis vahvistetaan myös kullekin uudelle yhtiölle siirtyvä sidottu ja vapaa oma pääoma. 

Jakautumiseen sovelletaan yleisseuraanto- ja jatkuvuusperiaatetta. Tässä mielessä jakautumisessa 

syntyvät yhtiöt eivät ole aivan uusia yrityksiä. Näin ollen voitaneen jakautumisessa syntyneitä 

yhtiöitä esitetyn perusteella käsitellä tältä osin voitonjaon suhteen toisin. Vastaanottavat yhtiöt 

voivat jakaa jakautumisessa siirtyneen jakokelpoisen voiton jo ennen ensimmäisen tilikauden 

tilinpäätöksen vahvistamista. Jako voisi tapahtua samoin edellytyksin kuin jakautuva yhtiökin 

olisi voinut päättää osingonjaosta. Ennen ensimmäisen tilikauden päättymistä jaettava osinko 
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tulee katsoa jakautumisen yhteydessä perustetun yhtiön ensimmäiseltä tilikaudelta ja verovuo-

delta jaetuksi osingoksi.194

 

Ohessa on havainnollistettu esimerkki tilanteesta, jossa vastaanottava yhtiö jakaa osinkoa ennen 

ensimmäisen tilikauden päättymistä.195

 
 Esimerkki 2, vastaanottavat yhtiöt jakavat osinkoa alkavan taseen perusteella 

 Jakautuvan yhtiön X Oy tilikausi päättyy  31.12.2005 
 Jakautuu kahdeksi yhtiöksi A ja B  01.01.2006  
 A:n ja B:n ensimmäinen tk päättyy  31.12.2006 
 A ja B jakaa osinkoa, joka on nostettavissa  31.05.2006 
 Matemaattisen arvon suhteellinen osuus lasketaan taseen 31.12.2005 perusteella 
 

 

Jos oletetaan, että jakautuvan yhtiön viimeisen tilikauden taseen perusteella laskettu matemaatti-

nen arvo on korkea, kannattaa osingonjako ajoittaa siten, että tämä tase voidaan hyödyntää. Esi-

merkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa luopujien kannalta selvintä olisi ajoittaa osingonjako ja ja-

kautuminen esim. seuraavalla tavalla: 

 
 Esimerkki 3, yhtiön tilikausi on kalenterivuosi 
 
 Jakautuvan yhtiön tilikausi päättyy  31.12.2005 
 Päättää jakaa osinkoa, joka on nostettavissa  31.01.2006 
 Yhtiö jakautuu     28.02.2006 
 Matemaattinen arvo lasketaan taseen  31.12.2005 perusteella 
 
 Esimerkki 4, yhtiön tilikausi on murrettu 
 
 Jakautuvan yhtiön tilikausi päättyy  31.08.2005 
 Päättää jakaa osinkoa, joka on nostettavissa  01.01.2006 
 Yhtiö jakautuu     31.01.2006 
 Matemaattinen arvo lasketaan taseen  31.08.2005 perusteella 
 
    
Esimerkeistä nähdään, että osingonjako kannattaa ajoittaa ennen jakautumista. Muutoin saattaa 

käydä niin, että matemaattinen arvo lasketaankin jakautumiseen päättyvältä tilikaudelta. Tämän 

perusteella laskettu matemaattinen arvo ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin edellisen varsinaisen 

tilinpäätöksen perusteella laskettu arvo. 

                                                                                                                                                                                            
193 HE 109/2005 s. 122. Voitonjako voi perustua myös muuhunkin kuin vahvistettuun taseesee. 
194 VH (2003) s.  Ks. myös Järvenoja (2003) s.296. Ks. myös Kyläkallio&Iirola&Kyläkallio (2002) s. 884. Ks. myös 
Penttilä (2003) s. 11.  
195 Ks. lisää esimerkkejä Järvenoja (2003) s. ja Penttilä (2003) s.10-13. 
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5.2.2 PerVL:n sukupolvenvaihdoksen maksuunpanohuojennus  

Varojen arvostamisen merkitys tulee hyvin esille sellaisissa sukupolvenvaihdostilanteissa, joissa 

voidaan soveltaa PerVL 55.2 §:n mukaista huojennusta (maksuunpanematta jätettävän veron 

osa). Jakautumisella on myös oma vaikutus osakkeiden arvostamiseen ja osakkeiden vertailuarvi-

oon ja täten ko. sukupolvenvaihdoksen huojennuksen laskentaan. Tutkielman alussa kappaleessa 

2.1.2 on esitetty pääpiirteissään tämän huojennuksen saamisen edellytykset. Säännöksen mukaan 

yrityksen jatkaja voi saada maksettavaksi tulevalle perintö- tai lahjaverolleen huojennusta, ts. osa 

verosta jätetään maksuunpanematta. PerVL 55 §:ää muutettiin äskettäin ja uusi lainkohta 

(22.12.2005/1144) on tullut voimaan 1.1.2006.196 Kyseistä säännöstä sovelletaan tilanteisiin, 

joissa verovelvollisuus alkaa 1.1.2007 alkaen. Tässä työssä käsitellään vain tätä uutta säännöstä. 

Ensin käydään pääpiirteissään läpi huojennuksen laskenta ja sitten tutkitaan, miten jakautuminen 

vaikuttaa siihen. 
 

Lyhykäisyydessään sanottuna PerVL 55.2 §:n mukaan sukupolvenvaihdostilanteissa määritetään 

ensin yhtiön osakkeille kaksi arvoa, käypä arvo ja vertailuarvo. Kummallakin on oma tarkoituk-

sensa. Tämän jälkeen lasketaan myös kaksi erotusta. Erotuksista pienempi vähennetään mak-

suunpantavasta verosta: 197

 

Erotus I = vero käyvin arvoin – vero vertailuarvosta  
Erotus II = vero käyvin arvoin – 850 € 
 

 
Osakkeen käyvällä arvolla tarkoitetaan PerVL 9 §:n mukaan omaisuuden todennäköistä luovutus-

hintaa. Perintöveron suuruus määritetään pääsääntöisesti perintö- ja lahjaverolain 14 §:n mukaan, 

jota sovelletaan lain 21 §:n viittaussäännöksen nojalla myös lahjaverotuksessa.198 Toinen arvo eli 

                                                           
196 Uusi 55.1 §: ” Maksuunpanematta jätettävän veron osan laskemiseksi vähennetään tämän lain mukaan määrä-

tystä verosta vero, joka perintöosuudesta tai lahjasta olisi määrättävä, jos maatilan maatalousmaa ja sitä vastaava 
CAP-maatilatukioikeus, rakennukset, rakennelmat, koneet, kalusto ja laitteet sekä niihin kohdistuvat velat samoin 
kuin muuhun yritykseen kuin maatilaan kuuluva yritysvarallisuus arvostettaisiin määrään, joka vastaa 40 prosenttia 
verovelvollisuuden alkamista edeltäneeltä vuodelta toimitettavassa tai toimitetussa tuloverotuksessa noudatettavien 
tai noudatettujen, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 ja 4 luvun mukaisten perusteiden mukaisesta 
määrästä. Osakeyhtiön yritysvarallisuus arvostetaan määrään, joka vastaa 40 prosenttia mainitun lain 5 §:n mukaisten 
perusteiden mukaan lasketusta määrästä.” 
197 VH (2004) s. 13. Ks. lisää huojennusten laskennasta Lindgren (2001) s. 110-139. Ks. myös Immonen & Lindgren 
(2004) s.105-132 ja Mattila (2003) s.16-17.  
198 Ks. tarkemmin käyvän arvon määrittämisestä esim. VH(2004) s. 15-17.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1940/19400378#a22.12.2005-1144
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vertailuarvo saadaan, kun yritysvarallisuus arvostetaan arvostamislain mukaan.199 Käytännössä 

siis lahjaveron huojennuksen laskennassa yhtiön yritysvarallisuuden arvona käytetään 40 %:ia 

nettovarallisuuden arvosta. Lahjoituksen kohteena olevien osakkeiden vertailuarvoksi katsotaan 

siten omistusosuutta vastaava osa tästä arvosta.200  

 

Mikä tilinpäätös on laskennan pohjana? Arvostuksen lähtökohdaksi käypää arvoa sekä vertailu-

arvoa laskettaessa asetetaan lahjan saantopäivää lähinnä päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun ta-

seen varat ja velat.201 Perintö- ja lahjaveron perusteeksi on pantava se käypä arvo, mikä omai-

suudella oli verovelvollisuuden alkaessa (PerVL 9 ja 21 §). Esimerkiksi jos sukupolvenvaihdos 

toteutetaan 31.1.2006, ja yhtiöllä on tilikautena kalenterivuosi, vertailuarvon laskentapohjana on 

yhtiön 31.12.2005 päättyneen tilikauden tase. Jos tilinpäätöspäivän ja lahjoituksen välillä tapah-

tuu olennaisia muutoksia, oikaistaan nettovarallisuuslaskelmaa siten, että se vastaa lahjan toteut-

tamisajankohdan mukaista tilannetta.202

 

Lisäksi huomioidaan vertailuarvoa määrättäessä ns. leikkurisäännös, joka hidastaa osakkeen ver-

tailuarvon nopeita nousuja. ArvL 5§:n mukaan osakkeen vertailuarvo saa olla enintään 50 %:a 

                                                           
199 VH (2004) s.20. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (ArvL) (1142/2005) tuli voimaan 1.1.2006. ArvL 4 
§:ssä säädetään jukisesti noteeraamattomienosakkeiden vertailuarvon laskennasta ja lain 5 §:ssä noteraamattomien 
osakkeiden vertailuarvosta. ArvL 5 § vastaa sisällöllisesti VVL 27 §:ssä tarkoitettua osakkeen verotusarvoa. PerVL 
55 §:ssä viitataan osakeyhtiön osakkeiden osalta nimenomaan ArvL:n 4 ja 5 §:iin eli osakkeen vertailuarvoon. Ks. 
myös Hakola & Lahti (2006) s. 134. Lakimuutoksessa verotusarvon sijasta otettiin käyttöön termi vertailuarvo. 
ArvL:n 33 §:n voimaantulosäännöksen mukaan osakkeen vertailuarvoa vastaa vielä jonkin aikaa osakkeen 
verotusarvo. Vertailuarvona käytetään verotusarvoa vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa ja vielä 2007 
verotuksessa, jos yhtiön verovuosi päättyy ennen 30.9.07. 
200 ArvL:n 2 §:n mukaan osakkeen vertailuarvo ja matemaattinen arvo lasketaan yhtiön verovuotta edeltävän vuoden 
tilinpäätöksen mukaisen tarkistetun nettovarallisuuden perusteella siten, että nettovarallisuuden määrä jaetaan yhtiön 
ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä, jolloin yhtiön lunastamat ja muutoin hankkimat omat osakkeet jätetään lu-
kuun ottamatta. Matemaattisen arvon ja vertailuarvon laskentapohja ovat siis samat. Vertailuarvoa laskettaessa ote-
taan huomioon vielä tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko, joka vähennetään nettovarallisuudesta. Ks. VH (2004) s. 
20. Ks. Myös Hakola & Lahti (2006) s. 138.
201 VH (2004 ) s. 20 ja KHO 2002:17: Perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä tarkoitettua veronhuojennusta laskettaessa 
pohjana käytettiin viimeisintä tilinpäätöstä. Ks. lisää myös Penttilä (2002) s.120-121 ennen lainmuutosta: ”Huojen-
nus lasketaan niiden säännösten mukaan, jotka olivat voimassa verovelvollisuuden alkamista edeltäneeltä vuodelta 
toimitetussa varallisuusverotuksessa. Tosiseikat, joiden perusteella arvo lasketaan, voivat olla uudempia”. Ks. myös 
Mattila (2003) s. 18. Ks. myös Immonen & Lindgren (2004) s. 129. KHO:n ratkaisu ei sulje pois sitä mahdollisuutta, 
että viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen sijasta käytetäänkin välitilinpäätöstä. Ks. myös Hakola & Lahti (2006) s. 
139. 
202 VH (2004 ) s. 20. Arvostuksen lähtökohdaksi asetetaan saantopäivää lähinnä oleva tase. Ks. tark. PerVL 55.1 §.  
Vaikeaselkoisen viittaussäännöksen mukaan esim. vuonna 2006 lahjana saatujen osakkeiden kohdalla käytetään 
vuoden 2005 varallisuusverotusarvoa, joka on laskettu vuoden 2004 taseen mukaan. Laskennan pohjana on voinut 
olla yli 2 v. vanha tase. Ks. lisää  Immonen & Lindgren (2004) s. 127. 
 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20051142
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edellisen vuoden vertailuarvoa korkeampi. Hidastussääntö ei siis koske matemaattista arvoa, 

mikä voi johtaa merkittävään eroon vertailuarvon ja matemaattisen arvon välillä.203.

 
Esimerkki vertailauarvon määrittämisestä ennen jakautumista 
 
Esimerkissä määritellään edellä kappaleessa 4.2.3 esitetyn Ullan Pulla Oy:n vertailuarvo. 
Sukupolvenvaihdos toteutetaan 1.3.2006. Osakkeiden vertailuarvo määritellään 31.12.2005 taseen 
perusteella. Tämän taseen mukaan nettovarallisuus on 352.000 €. Osakkeiden verotusarvo 
(nyk.vertailuarvo) vuodelle 2005 100.000 €. 
 

a) Vertailuarvo PerVL 55.2 § mukaan 40 %/352.000 €=140.800 € 
b) Osakkeiden enimmäsarvo ArvL 5 §:n mukaan: 1,5 * 100.000= 150.000 €.204 
c) Koska a kohdan arvo on pienempi, käytetään huojennuksen laskennassa tätä arvoa vertailu-

arvona. 
 

Yhtiön jakautumisen vaikutus vertailuarvoon 

Laista ei löydy mainintaa siitä, miten vertailuarvo määritetään jakautumisen jälkeen.205 Kuitenkin 

jakautumisessa syntyneille uusille vastaanottaville yhtiöille täytyy määrittää vertailuarvot. Mää-

rittämisen pohjana on yhtiön nettovarallisuus, kuten edellä on tullut ilmi. Vertailuarvossa otetaan 

huomioon lisäksi muutamia seikkoja206. 

 

Jo jakautuvan yhtiön vertailuarvon laskennassa on saatettu soveltaa ArvL:n 5 §:n leikkurisään-

nöstä. Koska laissa ei mainita, että ko. säännöstä sovelletaan myös jakautumiseen, voitaisiin 

ajatella, että leikkurisäännöstä ei sovelletakaan vastaanottavien yhtiöiden vertailuarvoja määritet-

täessä. Jos leikkurisäännöstä ei sovelleta uusiin yhtiöihin, saattavat uusien osakkeiden vertailu-

arvot nousta huomattavasti siitä mitä ne olivat ennen jakautumista. Tämä ei kuitenkaan voi olla 

lain tarkoitus, koska jakautumisessa ei yritysvarallisuudessa sinänsä todellisuudessa tapahdu 

muutoksia – nettovarallisuus ei voi jakautumisessa kasvaa. Tästä voisi vetää sen johtopäätöksen, 

että osakkeiden yhteenlaskettu verotusarvo/vertailuarvo ei voi myöskään jakautumisessa 

nousta.207

 

Jakautuminen perustuu yritysjärjestelydirektiivin ja EVL 52c §:n mukaisesti jatkuvuusperiaat-

teeseen. Jakautuminen ei siten aiheuta mitään veroseuraamuksia, vaan jakautuvan yhtiön toiminta 

                                                           
203 Leikkurisäännös vanhassa laissa VVL 27.3 §. KHO 2003:53: Leikkurisäännös on huomioitava myös ent. PerVL 
55.2§:n mukaisissa tilanteissa. VH (2004) s. 20-23. Ks. lisää Immonen & Lindgren (2004) s. 128. 
204 ent. VVL 27 §. 
205 31.12.2005 saakka vastaava säännös LOAVMA 10.5 §. 
206 Laskentapohja on nettovarallisuus, mutta siitä vähennetään vielä tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko. 
207 Penttilä (2003) s. 13. Ks. myös Mattila (2003) s. 17. Ks. myös Järvenoja (2003) s. 314. 
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jatkuu uusissa yhtiöissä. EVL 52c §:ssä sanotaan, että varat ja velat siirtyvät vastaanottaville yhti-

öille. Säännöksessä ei mainita, että vastaanottavien yhtiöiden pitäisi olla uusia. Myös verotuskäy-

tännössä on katsottu, että jakautumisessa sovelletaan jatkuvuusperiaatetta ja tässä mielessä jakau-

tumisessa syntyvät yhtiöt eivät ole puhtaasti uusia yrityksiä208. Nämä seikat puoltavat sitä, että 

vastaanottavien yhtiöiden verotusarvoa/vertailuarvoa määrittäessä tulee leikkurisäännös ottaa 

huomioon. Korkein hallinto-oikeus on ottanut asiaan kantaa leikkurisäännökseen jakautumistilan-

teissa ja myös tämän hetkinen oikeustila puoltaa jatkuvuusperiaatetta.  

 
KHO 2003 T 1876. X Oy:n jakauduttua uusien yhtiöiden osakkeiden verotusarvoa laskettaessa va-
rallisuusverolain 27 §:n 3 momentin säännös otetaan huomioon siten, että uusien yhtiöiden osakkei-
den verotusarvojen yhteismäärä saa olla enintään 50 prosenttia korkeampi kuin X Oy:n osakkeiden 
verotusarvojen yhteismäärä oli jakautumista edeltävänä vuonna. Vastaanottavan yhtiön osakkeiden 
verotusarvojen yhteismääräksi tulee se osa uusien yhtiöiden osakkeiden verotusarvojen yhteismää-
rästä, joka vastaa vastaanottavalle yhtiölle siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. 
Ennakkoratkaisu. Verovuosi 2003. 
 
 

Hidastussääntöä sovelletaan siis osakeyhtiön jakautumisessa siten, että jakautumisessa syntynei-

den uusien yhtiöiden osakkeiden vertailuarvojen (ent. verotusarvo) yhteismäärä saa olla enintään 

50 %:a korkeampi kuin jakautuneen yhtiön osakkeiden vertailuarvojen yhteismäärä oli jakautu-

mista edeltävänä vuonna. Jakautuvan yhtiön yhteenlaskettu osakkeen vertailuarvo (ent. 

verotusarvo) on jaettava vastaanottaville yhtiöille siirtyvän nettovarallisuuden suhteessa.209    
  
 
 Esimerkki jakautumisen vaikutus vertailuarvoon 
 

Osakkeiden vertailuarvo määritellään ratkaisun 31.12.2005 taseen perusteella:  
a) Uudelle yhtiölle Liisin Pulla Oy:lle siirtynyt nettovarallisuus 48.000 €. 
b) Vertailuarvo PerVL 55.2 § mukaan 40 %/48.000 €=19.200 € 
c) B kohdan arvoa verrataan ArvL:n 5 §:n mukaiseen arvoon. Vertailuarvo ei saa olla edellisen 

vuoden verotusarvoa 50 % suurempi.  
 

Jakautuneen yhtiön osakkeiden vuoden 2005 yhteenlaskettu verotusarvo oli 100.000 €. Uuden 
vastaanottavan yhtiön suhteellinen osuus tästä eli 14 % on 14.000 €. Vertailuarvo ei siis saa ylittää 
1,5 * 14.000 = 21.000 €. Koska b kohdan arvo on pienempi, käytetään tätä arvoa. 

 

 

 

                                                           
208 VH 2003, s. 1. 
209 Penttilä (2003), s. 13 ja Järvenoja (2003), s. 314. Ks. myös VH (2004) s.20-22. PerVL 55 §:n 
huojennussäännöksessä tarkoitettu vertailuarvoa verrataan edellisen vuoden vertailuarvoon. Ks. myös Mattila 
(2003)s. 17-18. 
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5.2.3 Esimerkki maksuunpanohuojennuksen laskennasta ennen ja jälkeen jakautumisen 

 
Seuraavaksi esitetään esimerkki, joka havainnollistaa sukupolvenvaihdoksen huojennuksen las-

kennan monimutkaisuutta sekä myös tuo esiin jakautumisen konkreettisen vaikutuksen sukupol-

venvaihdokseen. 

 

Esimerkin pohjana on käytetty kappaleessa 4.2.3 esitettyä Ullan Pulla Oy:tä. Esimerkki on laadit-

tu tämän hetkisen oikeustilan ja VH:n ohjeen mukaan. 
  

 Esimerkki huojennuksen laskennasta210:  
Äiti lahjoittaa osuutensa ennen jakautumista eli 100 %:a Ullan Pulla Oy:stä tyttärelleen 1.3.2006. 
Yhtiön koko osakekannan käypä arvo on 852.000 €. Osakkeiden verotusarvo yhteensä vuodelle 2005 
on 100.000 euroa. Tämä arvo on laskettu 31.12.2004 taseen perusteella. Yhtiön tilikausi on 
kalenterivuosi. Yhtiön viimeksi päättyneen tilinpäätöksen 31.12.2005 perusteella laskettu tarkistettu 
nettovarallisuus on 352.000 euroa. Lahjavero määrätään PerVL:n I veroluokan mukaan.  

 

Esimerkki muuttuu jakautumisen jälkeen siten, että luovutettavan osakkeen käypä arvo on 48.000€ 
ja osakkeen vertaisuarvo 19.200 €.211

 
Laskelma huojennuksen laskemisesta ennen ja jälkeen jakautumisen:  
    
Ennen jakautumista  Jakautumisen jälkeen  
Lahjavero käyvästä arvosta : Vero Lahjavero käyvästä arvosta: Vero 
Käypä arvo 852.000 €  134.055 € Käypä arvo 48.000 €  5.475 €
Vähennetään lahjavero vertailuarvosta: Vähennetään lahjavero vertailuarvosta:
Lahjavero lasketaan 140.000 €:sta -20.263 € Lahjavero lasketaan 19.200 €:sta -1.731 €
Erotus I 113.792 € Erotus I 3.744 €
Lahjavero käyvästä arvosta 134.055 € Lahjavero käyvästä arvosta 5.475 €
 -850 €  -850 €
Erotus II 133.205 € Erotus II 4.625 €
Erotuksista pienempi huomioidaan: Erotuksista pienempi huomioidaan:
Vero käyvän arvon perusteella 134.055 € Vero käyvän arvon perusteella 5.475 €
-erotuksista pienempi  113.792 € -erotuksista pienempi 3.744 €
Maskuunpantava vero 20.263 € Maskuunpantava vero 1.731 €
    
Jakautumisella saavutettava lahjaverosäästö 18.532 €.  

 
 

Esimerkistä nähdään, että lopullinen maksettava vero on sama kuin osakkeiden vertailuarvon pe-

rusteella määräytynyt vero. Perintö- ja lahjaverotuksessa arvostuksessa pääsääntö on, että vero 

                                                           
210 Ks. esimerkkejä lisää Lindgren (2001) s. 137-139. Ks. esim Immonen&Lindgren (2004) s. 126-131. Ks. esim. VH 
(2004) s. 20-22. 
211 Ks. Laskelmalla käytetyt vertailuarvot määritetty kappaleessa 5.2.2. 
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määrätään käyvän arvon perusteella. Tästä tosiseikasta voidaan tehdä johtopäätös, että perintö- ja 

lahjaverolain 55.1 §:n sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksen soveltuessa perintö- tai lahjavero 

määräytyy siirtyvän omaisuuden ArvL:ssa noudatettujen periaatteiden mukaan.  

 

Edellisten laskuesimerkkien jälkeen voidaan todeta, että jakautuminen vaikuttaa lahjaveron mää-

rään huomattavasti. Lisäksi tästä huomataan, että jakautuminen tulee ottaa erikseen huomioon 

vertailuarvoa määritettäessä ja sillä on merkitystä sukupolvenvaihdoksessa. Esimerkeistä myös 

nähdään, että huojennuksen laskenta on erittäin monimutkaista ja siihen liittyy paljon tulkinnalli-

sia kohtia. Tämän vuoksi sukupolvenvaihdostilanteissa kannattaa aina hakea verovirastolta 

PerVL 39a §:n mukaista ennakkotietoa. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielman keskeisenä tutkimuskohteena on ollut EVL 52c §:n mukainen osakeyhtiön jakautu-

minen ja sen käyttökelpoisuus sukupolvenvaihdoksessa. Päätavoitteena on ollut selvittää jakau-

tumisen lainsäädäntötausta, verovaikutukset ja etenkin veroriskit. Tutkimuksessa perehdyttiin 

aluksi lyhyesti erilaisiin sukupolvenvaihdoksen toteuttamistapoihin ja niiden veroseuraamuksiin 

sekä verohuojennuksiin.  

 

Tutkimus osoitti, että jakautuminen on erittäin hyvä keino valmistaa yritys sukupolvenvaihdok-

seen. Jakautumisella voidaan muodostaa sopivia yrityskokonaisuuksia yrityskauppoja ja sukupol-

venvaihdosta varten. Jakautumisella voidaan myös eriyttää yhtiön toimintoja esim. kahteen yhti-

öön ja täten helpottaa sukupolvenvaihdoksen toteuttamista. Jakautumisella voidaan irrottaa liike-

varallisuudesta siihen kuulumaton sijoitusomaisuus ja kiinteistöomaisuus omiin yhtiöihin. Jakau-

tuminen soveltuu erittäin hyvin suuren omaisuusmassan omaaviin yhtiöihin. Tällaisten yhtiöiden 

osakkeiden käypä arvo voi kohota erittäin suureksi. Osakkeiden korkea arvo voi olla rajoite suku-

polvenvaihdokselle. Jatkajille voi omistuksenvaihdoksesta seurata suuret veroseuraamukset tai he 

eivät muutoin pysty rahoittamaan osakekauppaa järkevästi. Osakeyhtiön jakautumisella saadaan-

kin muodostettua oma yhtiö jatkajille, jonka luopujat voivat erilaisin keinoin siirtää suoraan jat-

kajille. Osakkeiden käypää arvoa saadaan alennettua helposti. Lainsäädännössä ei ole rajoitettu 

sitä, miten jakautuvan yhtiön varat tulee jakaa vastaanottaville yhtiöille. Tämä mahdollistaa sen, 

että sukupolvenvaihdoksen osapuolet pystyvät hyvin sopimaan ja suunnittelemaan, mitkä varat 

siirretään jatkajille siirtyvään yhtiöön ja mitkä varat jäävät luopujien yhtiöön. 

 

Jakautumiseen liittyy kuitenkin omat riskinsä. Jakautuminen voi olla veronkiertämistä EVL 52h 

§:n mukaan, jos sen ainoana tai yhtenä pääasiallisistä syistä on veronkiertäminen tai verotuksen 

välttäminen. Yritysjärjestelydirektiivissä edellytetään, että siinä mainituille yritysjärjestelyille pi-

tää löytyä hyväksyttävä taloudellinen syy. Olennaiseksi kysymykseksi muodostuukin jakautu-

mista pohdittaessa se, mikä on hyväksyttävä taloudellinen syy. EY-tuomioistuin on ratkaisussaan 

katsonut, että horisontaalinen tappiontasaus ei ole hyväksyttävä taloudellinen syy. Sukupolven-

vaihdosta on kansallisessa oikeus- ja verotuskäytännössä yleensä pidetty riittävänä liiketaloudel-

lisena syynä, mutta sen varjolla ei saa tavoitella veroetuja. Sukupolvenvaihdos täytyy toteuttaa 

myös käytännössä ja sen tulee olla aito tilanne.  
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Tutkimus osoitti, että jotta todellinen uhka EVL 52 h §:n soveltamisesta olisi olemassa, tulee ja-

kautumiseen liittyä ns. jatkotoimenpide. Jos jakautumisen jälkeen suunnitellaan jatkotoimenpitei-

tä esim. jonkin uuden yhtiön purkaminen, niin EVL 52 h §:n soveltamiskriteerit ovat kutakuinkin 

epäselvät. Laissa ei ole esim. osakkeiden luovutusta tai purkamista koskevia aikarajoituksia. 

Myös liiketaloudellisten syiden määrästä ja merkityksestä on olemassa tulkinnanvaraisuutta. On-

gelmallista on, ettei EVL 52h §:n soveltamisedellytyksiä voida tarkasti osoittaa laista tai oikeus-

tapausten analyysin perusteella. Yleistä tulkintaohjetta on mahdotonta laatia. 

 

Työssä esitetyt oikeustapaukset ovat kuitenkin piirteiltään yksilöllisiä ja jatkuvasti tulee esille 

uusia menettelytapoja. Oikeuskäytännöstä voidaan poimia joitakin kriteereitä tai riskitekijöitä. 

Nämä kriteeritkin ovat tulkinnanvaraisia ja ratkaisuja todelakin leimaa tapauskohtainen harkinta. 

Epävarmuutta aiheuttaakin juuri se, että kaikkien oikeuskäytännössä mainittujen kriteereiden ei 

tarvitse täyttyä, jotta järjestelyn katsottaisiin täyttävän jakautumisen edellytykset. Veron kiertä-

mistä koskevien säännösten soveltamisala pikemminkin laajenee koko ajan. Melko monet tässä 

työssä esitetyistä ratkaisuista on äänestyksen tuloksia. Tämä myös viestittää ratkaisemisen vai-

keudesta. Tapauksiin sisältyy yksittäistapauksellisia aineksia, että niiden saaminen samaan rat-

kaisulinjaan on vaikeaa. Jakautumisen arviointi on kiinni kokonaisarvioinnista, jossa edellä mai-

nittuja kriteerejä ja seikkoja on pyritty soveltamaan.  

 

Yhteenvetona voidaan oikeuskäytännön- ja kirjallisuuden perusteella todeta seuraavat seikat, 

jotka ovat olleet merkityksellisiä arvioitaesa, onko jakautumisessa ollut kyse veronkierrosta: 

 

• Veron kiertämisen harmaata aluetta on mahdotonta tarkasti määrittää. 

• Normaali verosuunnittelu on sallittua. 

• Normaali verokohtelu voidaan evätä, jos järjestely toteutetaan puhtaasti tai pääasiallisesti 

verotuksellisista syistä. 

• Tarkoituksena voi olla veron välttäminen, jos kyseessä on esim. perättäiset yritysjärjes-

telytoimenpiteet, saatujen varojen nopea myynti tai jakautumisessa syntyneiden uusien 

yhtiöiden toiminnan lopettaminen pian varojen siirron jälkeen. 

• Veronkiertosäännöstä sovelletaan herkemmin jos passiivivarallisuus eriytetään omaan 

yhtiöön. 
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• Keskeisellä sijalla ovat toimenpiteen liiketaloudelliset syyt ja dokumentointi. 

• EVL 52h § asettaa jakautumisen tiukkaan tarkasteluun, joskin myös ko. veronkiertosään-

nöksen soveltamiskynnys on korkea. 

• Kukin tapaus tulee tutkia omista tavoitteista lähtien ja tapausta tulee arvioida kokonaisuu-

tena veronkiertonäkökulmasta suhteellisuusperiaatetta noudattaen. 

• Sukupolvenvaihdos on vahva liiketaloudellinen syy. 

• Keskinäisen kiinteistöyhtiön käyttöön jakautumisessa liittyy epäselvyyttä. 

 

Kun tarkastellaan EVL 52c ja 52h §:iä, on muitettava, että jakautumisen perimmäisenä tarkoituk-

sena on helpottaa yritysten liiketoiminnan jatkuvuutta. On erityisen tärkeää huomata, että jakau-

tumisen veroneutraallisuus edellyttää hyväksyttävää liiketaloudellista syytä. Mitä etäämpänä ja-

kautumisen todelliset syyt ovat liiketaloudellisista syistä, sitä todennäköisempää on, että järjes-

tely voidaan katsoa veronkierroksi. Kokonaisharkinta on keskeistä jakautumisen luonnetta arvoi-

taessa. Epävarmuutta aiheuttaa kuitenkin se, että kaikkien edellä mainittujen kriteereiden ei tar-

vitse täyttyä, jotta jakautuminen katsottaisiin veroneurtaaliksi järjestelyksi. Tutkimus osoitti, että 

jakautuminen käytännössä hyväksytään aina, kun kyseessä on todellinen sukupolvenvaihdosti-

lanne. Suurimmat veroriskit liittyvät jakautumisen ja sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen jäl-

keen tehtäviin järjestelyihin. Jakautumisessa täytyykin kiinnittää huomiota jakautumisen jälkeen 

tehtäviin toimenpiteisiin. Suurin riski liittyy lähinnä siihen, miten jakautumisessa syntynyttä pas-

siivista sijoitusvarallisuus yhtiön varoja irrotetaan osakkaille. Lisäksi keskinäisen kiinteistöyhtiön 

kannalta on vielä epäselvyyksiä esim. siinä vaikuttaako tilanteen arviointiin se, missä käytössä 

kiinteistö on ollut. Joka tapauksessa kiinteistöyhtiön käyttöön edelleen liittyy veroriskejä. 

 

Oikeustapausnanalyysi osoitti myös, että oikeustilassa on tapahtunut koko ajan muutosta parem-

paan suuntaan verovelvollisen kannalta. Ensimmäisissä KHO:n tapauksissa mm. kiinnitettiin ja-

kautumisen hyväksyttävyyden arvioinnissa huomiota jakautumisen jälkeisiin toimenpiteisiin. 

Jakautumisen hyväksyttävyyteen siis vaikutti se, mitä uusille yhtiöille aiottiin lähitulevaisuudessa 

tehdä. Tämän hetkisessä oikeustilassa huomio kiinnittyy enemmänkin jakautumishetken arvioin-

tiin eli jakautuminen hyväksytään, jos sille löytyy liiketaloudelliset perusteet. Se mitä sitten lähi-

tulevaisuudessa tapahtuu, ei voi enää vaikuttaa itse jakautumisen hyväksyttävyyteen. Jakautumi-

sen jälkeisiä toimepiteitä voidaan arvioida VML 28 ja 29 §:ien näkökulmasta. Tämä on verovel-

vollisen kannalta hyvä kehityssuunta, koska jakautumishetkellä ei tarvitse heti keskittyä mietti-
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mään jakautumisen jälkeisiin tapahtumiin jakautumishetkellä ts. tulevaisuuteen. Varsinkin suku-

polvenvaihdostilanteessa on paljon muutakin suunniteltavaa kuin verotus. Riskit tulee kuitenkin 

muistaa ja tiedostaa. 

 

Jakautumissäännöksiin on tulossa muutoksia. Muutokset tulevat jakautumisen näkökulmasta ole-

maan positiivisia. Yritysjärjestelydirektiivin muutokset osittaisesta jakautumisesta on implemen-

toitava Suomen lainsäädäntöön 1.1.2007 alkaen. Yritysjärjestelydirektiivin implementoinnin jäl-

keen on veroneutraali osittaisjakautuminen mahdollista myös verotuksessa. Osittaisjakautuminen 

tulee varmasti olemaan suosittu jakautumismuoto, koska yhtiön purkautuminen on täysin turha 

vaihe, varsinkin jos yhtiö jatkaa toimintaansa entiseen malliin. Myös osakeyhtiölakia on jo muu-

tettu ja se tulee voimaan 1.9.2006. Uusi OYL mahdollistaa aikaisempaa paremmin jakautumisen; 

jakautumisprosessia on helpotettu ja nopeutettu. Muutosten jälkeen myös OYL:n ja EVL:n sään-

nökset lähentyvät toisiaan. Tätä kirjoittaessa ei verotuksen osalta ole vielä hallituksen esitystä an-

nettu, joten jää nähtäväksi, miten jakautumista koskevia säännöksiä muutetaan. Olisi hyvä, jos 

verotuksessakin sallittaisiin osakkeenomistusten muutokset jakautumisen yhteydessä. Tämä hel-

pottaisi erityisesti sukupolvenvaihdoksia, koska ei tarvittaisi enää välttämättä uusia oikeustoimia 

omistusosuuksien muuttamiseen jakautumisen jälkeen. 

 

Osittaisjakautuminen voisi sukupolvenvaihdoksissa olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun 

varsinainen liiketoiminta halutaan siirtää jatkajille toiseen yhtiöön. Tämä voitaisiin sitten luovut-

taa eteenpäin jatkajille ja luopujille jäisi passiivinen sijoitusomaisuus luovuttaja yhtiöön. Osittais-

jakautumisen jälkeen toisesta yhtiöstä muodostuisi EVL yhtiö ja toisesta TVL yhtiö. Näin EVL 

yhtiö voidaan luovuttaa edelleen jatkajille.  EVL yhtiön osakkeiden luovutukseen jatkajille voi-

daan soveltaa sukupolvenvaihdoksen huojennuksia. Huojennusten soveltamisen edellytyksenä 

on, että yhtiö harjoittaa elinkeinotoimintaa. Toisaalta tämä sama EVL/TVL toimintojen eriyttämi-

nen voidaan tehdä myös täydellisessä jakautumisessa. 

 

Osittaisjakautumiseen liittyvä lainsäädäntö tuskin tulee olemaan täysin ongelmatonta. Direktiivi-

ssä on nimittäin mainittu, että osittaisjakautumisessa yhtiön täytyy siirtää yksi tai useampi toimi-

alansa vastaanottavalle yhtiölle. Lisäksi siirtävään yhtiöön on jäätävä yksi toimiala. Mitä sanalla 

toimiala sitten tarkoitetaan? Sana toimiala on erittäin laaja ja tulkinnallinen käsite. Se voi pitää 

sisällään esim. monenlaista liiketoimintaa ja liiketoimintakokonaisuutta. Näkisin kuitenkin, että 
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suomennoksella tarkoitetaan enemmänkin liiketoimintaa tai liiketoimintakokonaisuutta eikä toi-

mialaa. Joka tapauksessa direktiivin suomennos on tulkinnallinen. Jää nähtäväksi mikä sanamuo-

to tulee kansalliseen lakiin. Riskinä voi olla taas se, kuten EVL 52g §:ssä oli, että direktiivin ja 

kansallisen säännöksen välille tulee eroa sanamuodoissa. Sanamuotojen ero oli juuri omiaan ai-

heuttamaan aikaisemmin punnintoja ja spekulaatioita, onko jakautumiselle pääasiallisia liiketa-

loudellisia syitä vai ei. 

 

 Näyttää kuitenkin ilmeiseltä, että osittaisjakautumisen kohdalla pitäisi jollakin tavoin määritellä 

siirrettävä liiketoimintakokonaisuus tai toimiala. Verovelvollisen kannalta tämä olisi taas ongel-

mallista jos säännös jää kovin tulkinnalliseksi. Mikä sitten on riittävä liiketoimintakokonaisuus 

on taas tulkinnallinen asia. Miten tämä tulee eroamaan liiketoimintasiirrosta? Täytyykö siirrettävä 

toiminta olla liiketoimintaa vai käykö muukin esim. passiivinen sijoitusomaisuus? Tuleeko 

säännöksen sanamuoto olemaan yhtä tiukka kuin liiketoimintasiirrossa? Liiketoimintakokonai-

suuden ja toimialan käsite on epämääräinen, eikä sen sisältöä voida etukäteen määritellä. Käsite 

on tapauskohtainen ja se saa sisältönsä oikeuskäytännön kautta. Tällöin verovelvollisen oikeus-

varmuus kärsii. Tämä käytännössä aiheuttaa sen, että osittaisjakautumisista tullaan varmaan ha-

kemaan aluksi paljon ennakkotietoja. Tulkinnalliset säännökset eivät verovelvollisen kannalta ole 

hyvää lainsäädäntötapaa.  Liiketoimintakokonaisuuden määrittämiseen voidaan ehkä saada tul-

kinta-apua liiketoimintasiirtoa koskevasta oikeuskäytännöstä212. 

  

Täydellisen jakautumisen kohdalla ei direktiivissä eikä kansallisessa lainsäädännössä ole rajoitet-

tu siirrettävien varojen ja velkojen määrä mitenkään. Tämän vuoksi se on tarjonnut erittäin hyvän 

suunnittelumahdollisuuden juuri sukupolvenvaihdoksissa. Oikeuskäytännössä ei myöskään 

yleensä ole jakautumissuunnitelmassa esitettyihin varojen ja velkojen jakoihin puututtu. Tämä on 

juuri ollut jakautumisen rikkaus ja mahdollisuus suunnittelussa. Tämän vuoksi tuntuu oudolta 

miksi osittaisjakautumisessa tätä jakomahdollisuutta kavennettaisiin. Jos osittaisjakautumista tul-

laan rajoittamaan se tiettyihin liiketoimintakokonaisuuksiin, herää kysymys miten se käytännössä 

eroaa liiketoimintasiirrosta? Nopeasti tarkasteltuna käytännössä vain siten, että osittaisjakautumi-

sessa osakkeet tulevat suoraan osakkaiden omistukseen, kun liiketoimintasiirrossa omistus tulee 

yhtiölle. Sukupolvenvaihdosten kannalta silloin täydellinen jakautuminen on parempi vaihtoehto, 

jos ei voida eriyttää mitään tarkkaa liiketoimintakokonaisuutta. Jos tavoitteena on vain pienentää 
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osakkeen käypää arvoa, voidaan turha omaisuus eriyttää täydellisen jakautumisen kautta silloin 

helpommin.  

 

Veroriskeistä huolimatta jakautuminen on hyvä ja helppo keino valmistaa yhtiö sukupolvenvaih-

dokseen. Sukupolvenvaihdos on pitkä ja monimutkainen prosessi, jonka suunnittelussa kannattaa 

käyttää asiantuntijaa. Hyväksyttävää verosuunnittelua verovelvollisen kannalta on silloin, kun su-

kupolvenvaihdokseen valmistaudutaan ajoissa ja huolellisesti, ts. ennakoidaan toimenpiteiden hy-

väksyttävyys. Lisäksi tulee varautua esittämään järjestelyn liiketaloudelliset syyt.  

 

Parhaiten järjestelyyn voidaan varautua hakemalla verovirastosta VML 85 §:n mukaista ennakko-

tietoa. Tällöin tulee huolellisesti ja rehellisesti esittää kaikki suunnitelmat ja faktat. Näin voidaan 

riskitilanteissa saada ennakkoon varmuus järjestelyn verotuksellisesta hyväksyttävyydestä. En-

nakkotietoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta suoraan valittamalla. Ennakkotietoon 

voi myös veroasiamies antaa valitusvarauman. Tämä tarkoittaa, lopullinen verotus toimitetaan 

ennakkotiedon mukaan, mutta veroasiamies voi hakea asiaan muutosta. Silloin saattaa alkaa pitkä 

valitusprosessi eikä ennakkotieto olekaan lopullinen tulkinta asiaan.  

 

Tässä kannattaa myös harkita ennakkoratkaisun hakemista Keskusverolautakunnalta. KVL:n 

ennakkoratkaisusta (VML 84 §) voidaan nimittäin suoraan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeu-

teen. Ennakkotiedoissa valitusprosessi on pidempi, sillä ensin verotuksen valmistumisen jälkeen 

valitetaan oikaisulautakuntaan ja tästä edelleen hallinto-oikeuteen. Vasta tämän jälkeen voidaan 

mahdollisesti päästä asiasta valittamaan KHO:een. Täytyy muistaa se, että ennakkotietoa tai -

ratkaisua ei välttämättä anneta, jos tilanteeseen liittyy veroedun tavoittelua. Ennakkotietoa kan-

nattaa hakea mahdollisesti myös PerVL:n sukupolvenvaihdossäännösten tulkinnasta.  

 

Tutkimukseni osoitti lopuksi myös, että itse varsinaisen sukupolvenvaihdokseen liittyy paljon 

muitakin ongelmia verotuksen näkökulmasta. PerVL:n huojennussäännöksissä on tulkinnallisia 

kohtia. Tässä työssä tuotiin esiin hieman mm. PerVL 55 §:n veronhuojennuksen laskentaan liitty-

viä ongelmia ja jakautumisen vaikutusta siihen. Vaikka kyseistä lainkohtaa hiljattain muutettiin, 

on sen kirjoitusasu edelleen monimutkainen.  

 
                                                                                                                                                                                            
212 Ks. tark. Liiketoimintasiirrosta Mehtonen (2001). Ks. myös Järvenoja (2003) s. 102-142. 



 88

Tutkimuksessa nousi esiin myös mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe. Olisi mielenkiintoista tehdä 

oikeusvertaileva tutkimus siitä, miten EVL 52h § on implementoitu muissa jäsenmaissa ja miten 

sitä on eri maissa sovellettu.  
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