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JOHDANTO
Suomen verojärjestelmässä yhteisöillä voi olla kolme eri tulolähdettä: elinkeinotoiminnan tulolähde, henkilökohtaisen toiminnan tulolähde ja maatalouden tulolähde. Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen sovelletaan elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia (360/1968)1, henkilökohtaisen
toiminnan tulolähteeseen tuloverolakia (1535/1992) ja maatalouden tulolähteeseen maatilatalouden tuloverolakia (543/1967). Tulolähteistä käytetään niiden soveltamisalojen mukaisesti myös nimityksiä EVL-, TVL- ja
MVL-tulolähde. (Verohallinto, 2019a)
Edellä mainittujen lakien soveltamisessa on verovuoden 2019 loppuun
saakka ollut määrittävänä tekijänä verovelvollisen toiminnan luonne huolimatta siitä, mikä verovelvollisen oikeudellinen muoto on. Verovuoden
2020 alusta tulolähdejako poistuu oikeudellisen muodon perusteella tietyiltä yhteisöiltä. Muun muassa osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla verotettava
tulo lasketaan verovuodesta 2020 lähtien yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta pelkästään elinkeinoverolain mukaan. Tämä
tarkoittaa sitä, että näiltä yhteisöiltä poistuu henkilökohtaisen toiminnan
tulolähde. Maatalouden tulos verotetaan kuitenkin lakimuutoksen jälkeen
edelleen maatilatalouden tuloverolain (543/1967) mukaan. (Verohallinto,
2019a)
Tulolähdejaon poistuminen on erittäin ajankohtainen teema, koska se koskettaa lukuisia yhteisöjä Suomessa. Hallituksen esityksen (HE 257/2018)
mukaan 12 600 yhteisöllä on ollut vuonna 2016 toimintaa sekä elinkeinotoiminnan että henkilökohtaisen toiminnan tulolähteessä. Näistä yhteisöistä tulolähteiden yhdistäminen verovuoden 2016 tietojen perusteella vaikuttaisi noin 5 100—5 500 osakeyhtiön tai osuuskunnan maksamaan yhteisöveroon.
Taloushallintoliiton (2017) mukaan tulolähdejaon mukainen erillislaskenta
aiheuttaa yhtiöille turhaa laskentaa ja kustannuksia. Tämän lisäksi se aiheuttaa lainsoveltamis- ja tulkintaongelmia. Näiltä ongelmilta ja kustannuksilta vältytään, kun elinkeinoverolain soveltamisalaa laajennetaan käsittämään myös tuloverolain mukainen tulonhankkimistoiminta (Taloushallintoliitto, 2017).
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutustua yhteisöjen tulolähdejakoon ja siihen, mitä yhteisöjen tulolähdejaon osittainen poistaminen käytännössä tarkoittaa. Tulolähdejakoa ja sen poistamista käsitellään hyödyn-
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Elinkeinotulon verottamisesta annetusta laista käytetään myös lyhyempää muotoa elinkeinoverolaki.
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tämällä tuloverotukseen sekä elinkeinotulon verotukseen liittyvää kirjallisuutta, hallituksen esityksiä, Suomen lakia ja Verohallinnon vero.fi-sivustolla olevia ohjeistuksia.
Lisäksi työssä perehdytään siihen, millaiset vaikutukset tulolähdejaolla on
tilitoimistojen tekemään työhön. Tulolähdejaon poistaminen vaikuttaa lukuisten yhteisöjen verotukseen. Yhtiöt kantavat vastuun muun muassa
kustannuksista, mutta vastuu kirjanpidollisista sekä verotuksellisista asioista ja tulkintaongelmista on usein tilitoimistoilla yhtiön edustajina. Tulolähdejaon ja sen poistamisen vaikutuksia tilitoimistojen tekemään työhön
tutkitaan kolmen eri tilitoimiston edustajille tehtyjen haastattelujen valossa.
Työssä pyritään etsimään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
•
•

Mitä muutoksia henkilökohtaisen tulolähteen poistaminen aiheuttaa yhteisöjen tuloverotukseen?
Miten tulolähdejaon poistaminen vaikuttaa tilitoimistojen tekemään työhön?

Työn teoriapohjassa selvitetään tarkemmin yhteisöjen tuloverotusta, tulolähdejakoa, tulolähteitä, tuloverotuksen omaisuuslajeja ja tulolähdejaon
poistamisen aiheuttamia muutoksia yhteisöjen tuloverotukseen. Työn tutkimusosassa kuvaillaan aluksi tutkimusmenetelmää ja tutkimusaineistoa.
Lopuksi käydään läpi haastatteluiden tulokset ja luodaan niistä johtopäätökset.
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YHTEISÖJEN TULOVEROTUS
Tuloverolaki (1535/1992) on tuloverojärjestelmän ”perustuslaki”, jossa
säädetään muun muassa verovelvollisuudesta ja verovapauksista, henkilökohtaisen verotettavan tulon laskemisesta, tappion vähentämisestä, verokannoista sekä veron määrän laskemisesta (Myrsky & Malmgrén, 2014, s.
41). Tuloverolain verovelvollisasemasta säädetään TVL 9–23 §:issä
(1535/1992), joissa määritellään, ketkä ovat velvollisia suorittamaan Suomen valtiolle tuloveroa sekä Suomessa kunnallisveroa (Andersson, Linnakangas & Frände, 2016, s. 14).
TVL 9 §:n (1535/1992) mukaan yleinen verovelvollisuus koskee verovuonna Suomessa asuneita henkilöitä, kotimaisia yhteisöjä, yhteisetuuksia
ja kuolinpesiä. Edellä mainitut luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt ovat
velvollisia suorittamaan veroa tulon perusteella Suomesta ja muualta saamastaan tulosta.
Tuloverotukseen sisältyy runsaasti myös verovapauksia, jotka koskevat yksinomaan yhteisöjä (Wikström, Ossa & Urpilainen, 2015, s. 165). Tuloverotuksessa yhteisöllä tarkoitetaan TVL 3 §:n (1535/1992) mukaan muuan muassa valtiota ja sen laitosta, kuntaa ja kuntayhtymää, seurakuntaa ja muuta
uskonnollista yhdyskuntaa, osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, sekä ulkomaista
kuolinpesää.
TVL 20 §:ssä (1535/1992) säädetään kokonaan verovapaista yhteisöistä,
joiden verovapaus perustuu monessa tapauksessa siihen, että ne hoitavat
tarkoin rajattua yhteiskunnallista tehtävää pitkälti julkisin varoin. Tällaisia
yhteisöjä ovat esimerkiksi Suomen Pankki, Yleisradio Oy, Pohjoismaiden
Investointipankki, Finnvera Oyj ja Kansaneläkelaitos. (Andersson ym.,
2016, s. 43)
Osittain verovapaita yhteisöjä ovat TVL 21 §:n (1535/1992) mukaan puolestaan valtio ja sen laitokset, valtionkirkot sekä kunta, kuntayhtymä ja
maakunta sekä niiden palveluksessa olevia varten perustettu eläkelaitos,
eläkesäätiö tai -kassa. Syy edellä mainittujen yhteisöjen osittaiseen verovapauteen on siinä, että nämä yhteisöt toimivat pääasiallisesti valtion tarpeiden tyydyttämiseksi (Andersson ym., 2016, s. 43).
Osittain verovapaat yhteisöt maksavat tuloveroa kunnalle, mutta eivät valtiolle, ja niiden tuloveron maksu on rajattu elinkeinotuloihin sekä muihin
kuin yleisiin tarkoituksiin käytetyistä kiinteistöistä saatuihin tuloihin (Wikström ym., 2015, s. 165). Kunnat eivät ole kuitenkaan verovelvollisia itselleen, vaan ne maksavat kunnallisveroa vain toisen kunnan alueella harjoittamastaan elinkeinotoiminnasta tai siellä omistamistaan kiinteistöistä (TVL
1535/1992 § 21.4).
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Osittainen verovapaus koskettaa myös yleishyödyllisiä yhteisöjä. Nämä yhteisöt ovat TVL 23 §:n (1535/1992) mukaan verovelvollisia sekä valtiolle
että kunnalle saamastaan elinkeinotulosta ja kunnalle muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tuottamasta
tulosta.
Yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksellinen erityisasema johtuu siitä, että
ne suorittavat tehtäviä, jotka tulevat yhteiskunnan hyödyksi. Toisin sanoen
kysymys on sellaisista tehtävistä, jotka julkisen sektorin olisi otettava hoitaakseen, jollei näiden yhteisöjen toimintaa tuettaisi. (Andersson ym.,
2016, s. 46) Tällaisia yhteisöjä ovat TVL 22 §:n (1535/1992) mukaan muun
muassa työväenyhdistykset, työmarkkinajärjestöt, nuoriso- tai urheiluseurat ja puoluerekisteriin merkityt puolueet.
Osakeyhtiöt ja muut yhteisöt ovat itsenäisiä verovelvollisia. Mikäli yhteisö
ei kuulu kokonaan verovapaisiin yhteisöihin, sille vahvistetaan verotettava
tulo ja sen tulovero on TVL 124 §:n (533/1998) mukaan 20 prosenttia verotettavasta tulosta. Yhteisöjen tuloa verotetaan tulolähteittäin ja verotettavan tulon tulolähde määräytyy yhteisön harjoittaman toiminnan mukaan. (Tomperi, 2019, s. 46)
Tulolähteisiin erottaminen on verotuksellisen tuloksenlaskennan ensimmäinen vaihe (Myrsky & Malmgrén, 2014, s. 41). Verovuoden 2019 loppuun
saakka
kaikilla
yhteisöillä
voi
olla
verotuksessa
yhteensä kolme tulolähdettä, jotka ovat elinkeinotoiminnan tulolähde,
henkilökohtaisen toiminnan tulolähde ja maatalouden tulolähde.
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TULOLÄHDEJAKO
Hallituksen esityksen (HE 257/2018) mukaan tulolähdejaon pääasiallinen
tarkoitus oli alun perin turvata kuntien verotulot. Tämän lisäksi tulolähdejaon merkitys liittyi oikean veronsaajakunnan määräytymiseen. Tulolähdejaon merkitys kunnallisverotuksessa poistui 1990-luvun alussa pääomaverouudistuksen yhteydessä. Tämän jälkeen tulolähdejaon tarkoituksena on
ollut eri verolakien perusteella laskettavien verotettavien tulojen erillään
pitäminen. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Elinkeinoverolain ja tuloverolain välisten verotettavan tulon laskentasääntöjen eron kavetessa myös tulolähdejaon merkitys pieneni entisestään. Tämän myötä tulolähdevalinnan merkittävimmäksi seuraukseksi jäi vahvistetun tappion vähennyskelpoisuus ainoastaan siinä tulolähteessä, jossa tappio on syntynyt. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Hallituksen esityksen (HE 257 / 2018) mukaan elinkeinoverolakiin viime
vuosien aikana tehdyt muutokset ovat kuitenkin kasvattaneet jossain määrin uudelleen tulolähteen merkitystä. Lisäksi ne ovat aiheuttaneet uusia
tulkintakysymyksiä erityisesti yhteisöjen verotuksessa.

3.1

Tulolähteet
Kuten edellä on todettu, tulolähdejaon tarkoituksena on pitää eri taloudelliset toiminnot erillisinä laskentayksikköinä (Tomperi, 2019, s. 29). Yhteisön koko elinkeinotoiminta muodostaa yhden tulolähteen ja maatalous
muodostaa omansa. Kaikki näiden tulolähteiden ulkopuolelle jäävät tulot
kuuluvat puolestaan yhteisön henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Tulolähteistä voidaan käyttää joko niiden koko nimiä tai lyhenteitä EVL-, TVL- ja
MVL-tulolähde, jotka viittaavat kunkin tulolähteen lain soveltamisalaan
(Wikström ym., 2015, s. 160).
Tulolähteisiin kohdistamisessa on usein kysymys siitä, minkä tulolähteen
resurssien käytöstä tulot ovat peräisin. Olennaista tulolähteisiin kohdentamisessa on se, minkä tulolähteen hyväksi resursseja pääasiallisesti käytetään. (Wikström ym., 2015, s. 160) Tulolähdejaon keskeinen tarkoitus on
toisin sanoen kohdistaa tulot ja menot oikeisiin tulolähteisiin. Eri tulolähteiden tulot sekä menot pidetään erillään toisistaan sen vuoksi, että niiden
tulos lasketaan soveltaen niitä koskevia, toisistaan poikkeavia säännöksiä.
Tämän lisäksi myös kussakin tulolähteessä syntyneet tappiot ovat vähennettävissä vain saman tulolähteen sisällä. (Wikström ym., 2015, s. 160)
Käytännössä tulolähdejako yhteisön verotuksessa merkitsee hallituksen
esityksen (HE 257/2018) mukaan sitä, että yhteisöllä voi olla samana verovuonna elinkeinotoiminnan tulolähteessä verotettavaa tuloa ja henkilökohtaisen toiminnan tulolähteessä yhteisölle voi puolestaan syntyä tappio
tai sillä voi olla aikaisemmilta vuosilta vahvistettu, vielä vähentämättä
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oleva tappio. Koska yhden tulolähteen tappiota ei voi vähentää toisen tulolähteen positiivisesta tuloksesta, saattaa yhtiölle syntyä kirjanpidon tulokseen nähden kohtuuton tilanne (Ossa, 2014, s. 69).
3.1.1 Elinkeinotoiminnan tulolähde
Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen sovelletaan elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia (360/1968), josta käytetään lyhennettä EVL. Elinkeinoverolaki sisältää elinkeinotoiminnan tulolähteen verotettavan tulon laskemisen perussäännökset. Lisäksi verotettavan tulon laskemista koskevia
säännöksiä löytyy myös konserniavustuslaista. (Myrsky & Malmgrén, 2014,
s. 41) Keskeinen tekijä elinkeinotoiminnan tulolähteessä on elinkeinotoiminnan käsite ja sen tulkitseminen.
EVL 1 §:n 1 momentin (1539/1992) mukaan elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa. Näitä käsitteitä ei määritellä laissa eikä lain
perusteluissa sen tarkemmin, minkä vuoksi elinkeinotoiminnan rajat ratkaistaan usein oikeuskäytännössä vakiintuneiden periaatteiden nojalla
(Hallituksen esitys HE 257/2018).
Tyypillistä liiketoiminnalle on kuitenkin voiton tavoittelu sekä se, että liiketoiminta on itsenäistä, ja sen täytyy tapahtua omaan lukuun ja omalla vastuulla. Lisäksi liiketoiminta edellyttää myös suunnitelmallisuutta, jatkuvuutta, taloudellisen riskin olemassaoloa sekä toiminnan suuntautumista
ulospäin rajoittamattomaan henkilöjoukkoon. (Myrsky & Malmgrén, 2014,
s. 83)
Ammattitoiminta eroaa liiketoiminnasta siinä, että se on pienimuotoisempaa. Sitä harjoitetaan suppeammissa puitteissa ja se on yleensä ammatinharjoittajan henkilökohtainen ammattitaito. Usein ammatinharjoittajalla,
joita ovat esimerkiksi myyntiedustajat, taksiautoilijat ja hierojat, ei ole erillistä liikepaikkaa, vaan hän voi toimia muiden tiloissa tai omasta kodistaan
käsin. (Myrsky & Malmgrén, 2014, s. 84)
Verovelvollisella voi olla vain yksi elinkeinotoiminnan tulolähde. Samassa
tulolähteessä verotetaan kaikki verovelvollisen liike- ja ammattitoiminnot
riippumatta niiden mahdollisesta taloudellisesta erilaisuudesta tai organisatorisesta itsenäisyydestä. (Wikström ym., 2015, s. 217) Verotuksen näkökulmasta näillä kahdella toiminnalla ei ole suurta eroa, sillä kumpaakin
toimintaa verotetaan EVL:n säännösten mukaan (Myrsky & Malmgrén,
2014, s. 84).
Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen lasketaan kuuluvaksi myös kaikki verovelvollisen omaisuus, jota käytetään pääasiassa elinkeinotoimintaa edistäviin tarkoituksiin. Tästä säädetään EVL 53 §:ssä (1539/1992), jonka mukaan
kiinteistö tai muu hyödyke kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, jos
sitä käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoimintaa välittömästi tai välillisesti edistäviin tarkoituksiin, kuten tehdas-, työpaja-, liike-
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tai hallintotarkoituksiin taikka henkilökunnan asumis- tai sosiaalitarkoituksiin.
3.1.2 Maatalouden tulolähde
Maataloutta ei pidetä elinkeinotoimintana, vaan siihen sovelletaan maatilatalouden tuloverolakia (543/1967), josta käytetään lyhennettä MVL.
Maatalous muodostaakin näin ollen kokonaan oman, elinkeinotoiminnasta erillisen tulolähteen.
Maataloudella tarkoitetaan MVL 2.1 §:n (1541/1992) mukaan varsinaista
maataloutta sekä sellaista erikoismaataloutta taikka maa- tai metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä. Varsinaista maataloutta ei ole kuitenkaan määritelty laissa, mutta verotuksessa
maatalouden harjoittamisena pidetään maataloustuotteiden tuottamista
myyntiin vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa (Verohallinto, 2019b).
Maatalouden tulolähteen avain on maatila, sillä maataloutta voi Verohallinnon (2019b) mukaan harjoittaa vain maatilalla. Vastaavanlainen toiminta, jota harjoitetaan muualla kuin maatilalla, on yleensä elinkeinotoimintaa (Verohallinto, 2019b). Maatilalla tarkoitetaan MVL 2.2 §:n
(1541/1992) mukaan itsenäistä taloudellista yksikköä, jolla harjoitetaan
maa- tai metsätaloutta. Maatalouden tulo lasketaan maatiloittain ja jos verovelvollisella on useita maatiloja, lasketaan niiden tulot yhteen maatalouden tuloksi (Wikström ym., 2015, s. 282).
Verotuksessa maatalouden liitännäiselinkeinoksi voidaan katsoa kaikki sellainen maatalouden ohessa harjoitettava tulonhankkimistoiminta, jossa
esimerkiksi jalostetaan tai myydään oman tilan tuotteita tai hyödynnetään
maatalousrakennuksia ja -koneita. Liitännäiselinkeinona maatalouden
ohessa voi esimerkiksi harjoittaa maatilamatkailua, kotileipomotoimintaa,
maa- tai metsätalouskoneurakointia, sekä omien tuotteiden jatkojalostusta tai ratsastuspalveluita. (Verohallinto, 2019b)
Verohallinnon (2019b) mukaan tulo lasketaan EVL:n mukaan, jos liitännäiselinkeino laajenee ja muodostuu maataloudesta erilliseksi liikkeeksi.
Erillisen liikkeen tunnusmerkkeinä voidaan pitää muun muassa sitä, jos investoinnit ovat epätyypillisiä maataloudelle tai jos toiminnassa käytetään
tilan ulkopuolelta palkattua työvoimaa (Myrsky & Malmgrén, 2014, s. 85).
Erillisenä liikkeenä voidaan pitää esimerkiksi kauppapuutarhaa tai laajamittaisesti harjoitettua kalanviljelystä ja turkistarhausta. Myös torimyyntiä
on pidetty korkeimman hallinto-oikeuden antamassa päätöksessä (KHO
1990 T 434) maataloustuotteiden osalta eri liikkeenä, kun sitä on harjoitettu liikkeenomaisesti ja myytäviin tuotteisiin on kuulunut myös ostettuja
tuotteita. (Myrsky & Malmgrén, 2014, s. 85)

8
Kuten elinkeinotoiminnassa, myös maataloudessa verovelvollisen harjoittama toiminta muodostaa vain yhden tulolähteen. Jos verovelvollisella on
useita maatiloja, verovelvollisella on siitä huolimatta vain yksi maatalouden tulolähde. Siinäkin tapauksessa, että maatilat sijaitsevat eri kunnissa,
verovelvollisen maatalous muodostaa vain yhden tulolähteen. (Wikström
ym., 2015, s. 282)
3.1.3 Henkilökohtainen tulolähde
Kaikki se toiminta, jota ei pidetä elinkeinotoimintana tai maatalouden harjoittamisena, muodostaa hallituksen esityksen (HE 257/2018) mukaan
henkilökohtaisen tulolähteen. Henkilökohtaista tulolähdettä kutsutaan
myös muun toiminnan tulolähteeksi. Tähän tulolähteeseen sovelletaan tuloverolakia (1535/1992), josta käytetään myös lyhennettä TVL.
Henkilökohtaista tulolähdettä voidaan pitää eräänlaisena ”kaatopaikkatulolähteenä”, koska sinne sijoitetaan kaikki elinkeinotoimintaan tai maatalouteen kuulumattomat tulonhankkimistoiminnot. Henkilökohtaista tulolähdettä ei kuitenkaan mainita laissa elinkeinotoiminnan ja maatalouden
tapaan käsitteenä, mutta esimerkiksi TVL 15 ja 16 §:issä (1535/1992) käytetään näiden rinnalla ilmaisuja ”muu toiminta” ja ”muu tulo”. (Myrsky &
Räbinä, 2014, s. 81)
Lähtökohtana verotuksessa ja siten myös tulolähdejakotarkastelussa on
verovelvolliskohtainen tarkastelu (Wikström ym., 2015, s. 162). Mikäli verovelvollisella on useampi tulolähde, tarkastelun ydin on eri tuloverolakien
rajanvetotilanteissa (Ossa, 2014, s. 28). Tällaisissa tilanteissa ratkaisuissa
hyödynnetään oikeuskäytännössä vakiintuneita periaatteita (Hallituksen
esitys HE 257/2018).
Näistä rajanvetotilanteista yleisimpiä ovat vuokraukseen liittyvät tilanteet.
Kiinteistöjen vuokrausta voitiin ennen elinkeinoverolain säätämistä pitää
elinkeinotoimintana toiminnan ollessa laajaa. Oikeuskäytäntö on kuitenkin
ohjannut vuokraustoiminnan verokohtelua siten, että siihen sovelletaan
elinkeinoverolain sijaan tuloverolakia. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Verohallinnon (2020a) mukaan korkein hallinto-oikeus on antanut asiasta
ratkaisun (KHO 1978-B-II-564), jonka mukaan hyvinkin laajaan vuokraustoimintaan sovelletaan lähtökohtaisesti tuloverolakia. Laajamittaiseen
vuokraukseen liittyy nykyisin aikaisempaa enemmän myös liiketoiminnalle
ominaisia piirteitä, joten toiminnan luonnehtiminen elinkeinotoiminnaksi
saattaisi olla perusteltua. Vakiintuneen oikeus- ja verotuskäytännön muuttaminen edellyttäisi kuitenkin sitä, että vuokraustoiminnan verokohtelun
muutoksesta säädettäisiin elinkeinoverolaissa. (Hallituksen esitys HE
257/2018)
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Vaikka vuokraustoiminnan katsotaan olevan laajamittaisenakin tuloverolain mukaan verotettavaa toimintaa, poikkeuksen tästä käytännöstä muodostaa tilanne, jossa vuokraamisen rinnalla harjoitetaan lisäksi vuokrattavien kiinteistöjen tai huoneistojen jalostamista ja korjaamista. Tällöin verotus toimitetaan elinkeinoverolain perusteella. Myös tästä on olemassa
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu (KHO 10.11.2000 t. 2885). (Wikström ym., 2015, s. 222)
Myös asunto- ja kiinteistöyhtiöiden on katsottu harjoittavan TVL:n mukaan
verotettavaa toimintaa. Wikströmin ym. (2015, s. 222) mukaan korkein
hallinto-oikeus (KHO 1990 B 503 ja 505) on kuitenkin katsonut kiinteistöjen
hallinnoinnin ja vuokrauksen elinkeinotoiminnaksi sellaisissa tilanteissa,
joissa vuokraamista harjoittaa konsernin ”apuyhtiö”. Useimmiten tällaisissa tilanteissa on kyse tapauksesta, jossa konsernin omistama kiinteistö-massa on keskitetty konsernin kokonaan omistamalle yhtiölle, joka
vuokraa kiinteistöjä konsernin muille yhtiöille. (Wikström ym., 2015, s.
222)
Vuokraustoiminnan lisäksi tuloverolakia sovelletaan myös arvopaperikauppaa harjoittaviin yhtiöihin silloin, kun toiminta ei ole niin laajaa, että
kysymyksessä voitaisiin katsoa olevan liiketoiminnan harjoittaminen (Hallituksen esitys HE 257/2018). Verohallinnon (2015) mukaan yrityksen harjoittamaa arvopaperikauppaa ja muuta arvopaperisijoittamista voidaan pitää elinkeinotoimintana, jos se on jatkuvaa, suunnitelmallista, aktiivista,
taloudellisen riskin ottavaa ja voittoa tavoittelevaa.
Yksittäistapauksissa voi myös esiintyä tilanteita, joissa arvopaperit on tarkoitettu selkeästi yhtiön passiiviseksi omaisuudeksi. Jos arvopaperit on
omistettu pitkään eikä niillä käydä kauppaa, arvopaperit voidaan tällöin lukea henkilökohtaisen toiminnan tulolähteeseen. (Verohallinto, 2015)
Jos yhtiön toiminta muodostuu pelkästään osakkeiden omistamisesta ja
yhtiön omistuspiiri on suppea, myös tällöin yhtiöön sovelletaan tuloverolakia (Hallituksen esitys HE 257/2018). Oikeuskäytännössä on katsottu,
että tällaisia holdingyhtiöitä ei ole syytä pitää elinkeinonharjoittajina, jos
holdingyhtiön perustajat vain siirtävät sille osakeomistuksiaan eikä toimenpiteelle ole osoitettavissa liiketaloudellisia perusteita (Wikström ym.,
2015, s. 228). Konsernin emoyhtiöihin ja konserneissa apuyhtiöinä toimiviin holdingyhtiöihin sovelletaan kuitenkin yleensä elinkeinoverolakia (Hallituksen esitys HE 257/2018).
Tulolähdejako koskee myös yhteisön omaisuutta, kuten luvussa 3.1.1 on
todettu. Sen määrittelyyn, kuuluuko kiinteistö tai jokin muu hyödyke elinkeinotoiminnan vai muun toiminnan tulolähteeseen, sovelletaan EVL 53
§:ä (1539/1992). Näin ollen ratkaisevaa on se, onko omaisuus elinkeinotoimintaa palvelevassa käytössä vai ei. Omaisuus voi olla myös osittain elinkeinotoimintaa palvelevassa ja osittain muussa käytössä, esimerkiksi vuokrattuna ulkopuoliselle. Jos omaisuus on yli 50-prosenttisesti muussa kuin
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elinkeinotoiminnan (tai maatalouden) käytössä, katsotaan sen tällöin kuuluvan henkilökohtaiseen tulolähteeseen. (Myrsky & Malmgrén, 2014, s. 88)
Kuten edellä kuvaillusta voi todeta, tuloverolaki ei sisällä määritelmää siitä,
minkälaisen toiminnan voidaan katsoa olevan selkeästi elinkeinotoiminnasta poikkeavaa muuta toimintaa. Näin ollen henkilökohtaisessa tulolähteessä korostuvat erityisesti tulkintakysymykset ja vakiintuneiden oikeusja verotuskäytäntöjen merkitys.
3.2

Tulolähteiden merkitys yhteisön tuloverotuksessa
Yhteisön kaikkeen tuloon tulolähteestä riippumatta sovelletaan tavallisesti
suhteellista 20 prosentin suuruista yhteisöverokantaa. Yhteisön tuloverotuksessa tulolähdejako merkitsee ensisijaisesti tulojen ja menojen kohdistamista oikeaan toimintaan eli tulolähteeseen. (Hallituksen esitys HE
257/2018). Konkreettisesti tämä tarkoittaa yhteisön tuloverotuksessa sitä,
että jokaisen tulolähteen tulot ja menot täytyy ilmoittaa erikseen kullekin
tulolähteelle tarkoitetulla veroilmoituslomakkeella.
Tulolähdejaon merkitys näkyy myös siinä, että eri verolait, joiden soveltamisalan perusteella tulolähteet määräytyvät, eroavat jonkin verran toisistaan tulon veronalaisuuden ja menon vähennyskelpoisuuden osalta. Yhteisön tosiasiallinen verorasitus voikin siten olla erilainen sen mukaan, mitä
lakia sen toimintaan sovelletaan. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Tämän lisäksi yhteisön verorasitukseen vaikuttaa tappioiden vähennyskelpoisuus. Kuten edellä on jo useasti todettu, tulolähteen vahvistetun tappion saa vähentää vain siinä tulolähteessä, jossa se on syntynyt.

3.2.1 Tulolähteiden tuloveroilmoitukset
Yhteisön tuloveroilmoitus on yhteisön koko verovuoden verotuksen perusta, jossa esitetään verovelvollisen näkemys verovuoden veronalaisen
tulon määrästä ja siihen vaikuttavista tekijöistä (Partanen, 2018). Tuloverotus toimitetaan Verohallinnon toimesta verovelvollisen antaman tuloveroilmoituksen ja siihen kuuluvien liitelomakkeiden perusteella (Koivumäki,
2016).
Veroilmoitukselle täytetään luvut tuloslaskelman ja taseen perusteella. Kyseiset luvut ovat kirjanpitolain mukaisesti esitettyjä lukuja. Verotuksen ja
kirjanpidon säännökset eroavat kuitenkin monella eri tavalla toisistaan,
sillä osa tuloista on verotuksessa verovapaita ja vastaavasti osa menoista
on vähennyskelvottomia. Lisäksi jotkut verotukseen vaikuttavat luvut voivat myös puuttua kirjanpidosta. (Koivumäki, 2016)
Elinkeinotoiminnan tulolähteen sisällä syntyneet tulot ja menot ilmoitetaan yhteisöjen osalta elinkeinotoiminnan veroilmoituslomakkeella 6B
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(Liite 1). Tämä lomake on samalla yhteisöjen pääverolomake. Lomakkeella
6B elinkeinotoiminnan veroilmoituksen antavat osakeyhtiö, osuuskunta,
ei-keskinäinen kiinteistöyhtiö, osuuspankki ja säästöpankki, keskinäinen
vakuutusyhtiö ja vakuutusyhdistys sekä eläkesäätiö. (Verohallinto, 2019c)
Edellä mainitut yhteisöt ilmoittavat elinkeinotoiminnan tulojen ja menojen
lisäksi lomakkeella 6B yhteisön varat ja velat sekä oman pääoman tiedot.
Lisäksi kyseisellä lomakkeella ilmoitetaan muun muassa osakas- ja osingonjakotiedot sekä muut yhteisön verotukseen oleellisesti vaikuttavat tiedot. (Verohallinto, 2019c)
EVL 19 §:n (859/1981) mukaan tulo on sen verovuoden tuottoa, jonka aikana se on saatu rahana, saamisena tai muuna rahanarvoisena etuna. Merkitykseltään vähäiset tuloerät saadaan kuitenkin lukea sen verovuoden
tuotoksi, jona niiden maksu on saatu. Näin ollen elinkeinotoiminnan tulot
ja menot ilmoitetaan lomakkeella 6B suoriteperusteisesti (Verohallinto,
2019b).
Yhteisöjen verotuksessa maatalouden tulolähteessä syntyneet tulot ja menot ilmoitetaan maatalouden veroilmoituslomakkeella 7M (Liite 2). Tämä
lomake on pääverolomakkeen liitelomake, jolla maataloutta harjoittava
yhteisö antaa erittelyn maatalouden tulolähteen tuloksesta. (Verohallinto,
2019d)
Maatalouden verovuoden tulot määräytyvät kassaperiaatteen eli maksuhetken mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tulot kuuluvat sille kalenterivuodelle, jolloin ne ovat olleet nostettavissa. Maatalouden tulot ja menot ilmoitetaan lomakkeella 7M maksuperusteisesti. (Verohallinto, 2019b)
Henkilökohtaisen tulolähteen tuloksen yhteisöt puolestaan ilmoittavat verotuksessa veroilmoituslomakkeella 7A (Liite 3). Myös lomake 7A on pääverolomakkeen liitelomake, jolla yhteisö erittelee henkilökohtaisen tulolähteen tuotot ja kulut. (Verohallinto, 2019e)
TVL 110.1 §:n (1535/1992) mukaan tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi,
jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu hallintaan. Tuloverolaissa yleinen jaksotusperiaate onkin kassaperiaate. Tuloverolain 116 §:n (1535/1992) perusteella kirjanpitovelvolliset jaksottavat
myös muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvat tulot ja menot suoriteperiaatteen mukaan. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Koska lomake 6B on yhteisöjen pääverolomake, yhteisön täytyy toimittaa
lomake 6B, vaikka sillä ei olisi toimintansa puolesta ollenkaan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen luettavia tuloja ja menoja. Toisin sanoen liitelomakkeita 7M ja 7A (tai muita pakollisia veroilmoituksen liitelomakkeita) ei
voi toimittaa ilman pääverolomaketta 6B. (Verohallinto, 2019c)
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3.2.2 Tulojen veronalaisuus
Elinkeinotoiminnan, maatalouden ja henkilökohtaisen tulolähteen tulojen
veronalaisuutta koskee sama pääperiaate, josta säädetään kuhunkin tulolähteeseen sovellettavassa laissa. Tämän pääperiaatteen mukaan veronalaisia tuloja ovat kaikki verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena
etuutena saamat tulot. Tästä säädetään elinkeinotoiminnan tulolähteen
osalta EVL 4.1 §:ssä (360/1968), maatalouden tulolähteen osalta MVL 4.1
§:ssä (1541/1992) ja henkilökohtaisen tulolähteen osalta TVL 29.1 §:ssä
(1535/1992).
Kuten edellä mainitusta pääperiaatteesta voi nähdä, tulolähteiden veropohja on lähtökohtaisesti melko laaja. Elinkeinoverolaissa sekä tuloverolaissa on myös säännöksiä verovapaista tuloista. Maatalouden verovapaudet ovat puolestaan verotuksessa poikkeuksia, sillä maataloustulot ovat
pääsääntöisesti veronalaisia. (Wikström ym., 2015, s. 127 ja 287)
Jos elinkeinoverolaissa ei ole säännöstä, jonka mukaan jokin tulo olisi verovapaata, ja jos tuloa ei minkään muunkaan lainsäädännön mukaan voida
pitää verovapaana, se on saajalleen veronalaista elinkeinotuloa (Myrsky &
Malmgrén, 2014, s. 143). Myös tuloverolaissa kaikki tulot ovat lähtökohtaisesti saajalleen veronalaisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin säädetä
tai ellei kysymyksessä ole sen tyyppinen etuus, jonka voidaan katsoa vakiintuneen oikeus- ja verotuskäytännön perusteella jäävän kokonaan tulokäsitteen ulkopuolelle (Hallituksen esitys HE 200/1992).
Edellä mainitut tulojen veronalaisuutta koskevat pykälät ovat yleissäännöksiä. Elinkeinoverolain osalta yksityiskohtaisempia säännöksiä löytyy
EVL 5 §:stä (1077/2008), joka on luonteeltaan selventävä esimerkkiluettelo
(Wikström ym., 2015, s. 227). Tämän pykälän mukaan veronalaisia tuloja
ovat muun muassa:
-

-

vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuudesta saadut luovutushinnat ja
muut vastikkeet tiettyjä EVL 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa
(1238/2013) säädettyjä käyttöomaisuusosakkeiden luovutushintoja lukuun ottamatta
elinkeinotoimintana harjoitetusta vuokraamisesta, työn tai palveluksen suorittamisesta yms. saadut korvaukset
elinkeinoon kuuluvan omaisuuden tuottamat osingot, korot ja
muut tulot EVL 6 a §:ssä (1238/2013) säädetyin poikkeuksin
liikkeen tai ammatin taikka siihen kuuluvan omaisuuden, oikeuden
tai etuuden vuokraamisesta saadut korvaukset
rahoitusomaisuudesta ja muusta omaisuudesta saadut voitot.

EVL 6 a §:ssä säädetyillä poikkeuksilla viitataan pääasiassa osinkotulojen
verovapauteen. Verovapaus riippuu siitä, ovatko osingon jakaja ja osingon
saaja julkisesti noteerattuja yhtiöitä vai ns. listaamattomia yhtiöitä. Julki-
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sesti noteeratun yhtiön saamat osinkotulot ovat aina verovapaita huolimatta siitä, onko jakava yhtiö pörssiyhtiö vai listaamaton yhtiö. (Tomperi,
2019, s. 87)
Myös listaamattoman yhtiön toisesta listaamattomasta yhtiöstä saamat
osingot ovat verovapaita. Mikäli listaamaton yhtiö saa osinkoja pörssiyhtiöstä ja se omistaa jakavan yhtiön osakepääomasta vähintään 10 %, ovat
osingot saajayhtiölle verovapaita. Muussa tapauksessa pörssiyhtiöstä saadut osinkotulot ovat listaamattomalle yhtiölle kokonaan veronalaisia.
(Tomperi, 2019, s. 87)
TVL 33 d §:n 3 momentin (1399/2014) mukaan osakeyhtiön, osuuskunnan,
säästöpankin ja keskinäisen vakuutusyhtiön saama verotettava osinko ja
osinkona pidettävä vapaan oman pääoman rahastosta saatu varojenjako
on veronalaista tuloa siten kuin EVL 6 a ja 6 c §:ssä säädetään. Toisin sanoen edellä listattujen yhteisöjen henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvat osinkotulot ovat saajayhtiölle verovapaita tai veronalaisia samoin periaattein kuin elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvat osingot.
Maatalouden veronalaisten tulojen esimerkkiluettelo löytyy MVL 5 §:stä
(374/1968). Veronalaisia tuloja ovat muun muassa maatalous- ja puutarhatuotteiden sekä kotieläinten myyntitulot, maatalouteen kuuluvan omaisuuden vuokratulot sekä maatalouteen saadut avustukset ja korvaukset.
(Tomperi, 2019, s. 184)
Veronalaisia tuloja maataloudessa ovat myös maatalouteen kuuluvan
omaisuuden tuottamat korot sekä 75 % listaamattomasta yhtiöstä saaduista osingoista ja 85 % listatusta yhtiöstä saaduista osingoista. Lisäksi koneiden, kaluston ja laitteiden myyntitulo sekä erilaiset maatalouteen kuuluvan omaisuuden luovutushinnat ovat veronalaisia. (Tomperi, 2019, s.
184)
Poikkeuksen maataloustulojen veronalaisuuteen muodostaa kuitenkin yksityiskäyttöönotto. MVL 4.2 §:n (1541/1992) mukaan maatalouden veronalaiseksi tuloksi ei lueta verovelvollisen ja hänen perheensä yksityistaloudessa käytettyjen tilalta saatujen varsinaisen maatalouden tuotteiden
ja puutarhatuotteiden luovutushintaa. MVL 4.3 §:n (718/1990) mukaan
kaikenlaiseen muuhun edellisestä poikkeavaan yksityiskäyttöön liittyvät
luovutushinnat ovat kuitenkin veronalaisia.
Tuloverolaissa ei ole eritelty veronalaisia ja verovapaita tuloja yhtä yksityiskohtaisesti kuin elinkeinoverolaissa tai maatilatalouden tuloverolaissa.
Henkilökohtaisen tulolähteen tulojen veronalaisuuteen ja verovapauteen
pätevät monet samat periaatteet kuin elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloihin. On kuitenkin olemassa sellaisia tuloeriä, jotka huomioidaan vain, jos
ne ovat syntyneet elinkeinotoiminnan tulolähteessä.
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Tällaisia tuloeriä ovat esimerkiksi realisoitumattomat arvonnousut, jotka
mainitaan EVL 5 §:ssä veronalaiseksi elinkeinotuloksi. Nämä ovat poikkeuksia tulon realisoitumisvaatimuksesta. (Wikström ym., 2015, s. 227) Veronalaista on nimittäin yleensä vain realisoitunut tulo. Tämän vuoksi omaisuuden arvonnousu ei pääsääntöisesti ole veronalaista tuloa. (Myrsky &
Malmgrén, 2014, s. 144)
Myös vakuutuskorvausten veronalaisuus riippuu siitä, ovatko korvaukset
elinkeinotulolähteen vai muun toiminnan tulolähteen tuloa. Elinkeinoverolain mukaan vakuutuskorvaukset katsotaan vastikkeeksi ja ne ovat
näin ollen veronalaista tuloa. Tuloverolain mukaan vahingon- ja vakuutuskorvaukset eivät ole veronalaista tuloa, ellei niitä ole saatu veronalaisen
tulon sijaan. (Hallituksen esitys HE 257/2018) Maatalouden tulolähteessä
vakuutus- ja vahingonkorvausten katsotaan puolestaan olevan veronalaista tuloa (Tomperi, 2019, s. 184).
Edellä mainittujen lisäksi osakeluovutuksesta saatu tulo voi olla verovapaata vain silloin, kun yhteisön verotettava tulo määräytyy elinkeinoverolain mukaan (Hallituksen esitys HE 257/2018). Tällä viitataan tarkemmin
sanottuna käyttöomaisuusosakkeiden myynnistä syntyvään luovutusvoittoon. Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot muodostavatkin ehkä
tärkeimmän poikkeuksen laajasta tulokäsitteestä (Wikström ym., 2015, s.
230).
Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoiton verovapaudesta säädetään
EVL 6 b §:ssä (717/2004), jonka mukaan käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitto on verovapaa seuraavien edellytysten täyttyessä:
−

−
−

verovelvollinen on omistanut osakkeet yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ajanjaksona, joka on päättynyt enintään vuotta ennen luovutusta, vähintään kymmenen prosentin osuuden luovutettavan yhtiön osakepääomasta ja luovutettavat osakkeet kuuluvat näin omistettuihin osakkeisiin,
luovutuksen kohteena oleva yhtiö ei ole kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiö taikka osakeyhtiö, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa, ja
luovutuksen kohteena oleva yhtiö on kotimainen tai sellainen yhtiö,
jota tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen neuvoston eri jäsenvaltioissa
sijaitseviin emo- ja tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä antaman direktiivin 2 artiklassa, taikka yhtiön asuinvaltion ja Suomen välillä on verovuonna voimassa kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva sopimus, jota sovelletaan yhtiön jakamaan osinkoon.

Jos verovapaasti luovutettavissa olevista osakkeista syntyy luovutustappiota, on tappio symmetriaperiaatteen mukaisesti vähennyskelvoton. Jos
käyttöomaisuusosakkeet on omistettu vähemmän aikaa kuin vuoden tai
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omistusosuus on alle 10 %, on luovutusvoitto tällöin veronalainen ja luovutustappio vähennyskelpoinen. Tappiota ei saa kuitenkaan vähentää suoraan elinkeinotulosta, vaan sen saa vähentää vain käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena sitä
mukaa kuin voittoa kertyy. (Tomperi, 2019, s. 89)
3.2.3 Menojen vähennyskelpoisuus
Tulojen veronalaisuuden lisäksi kaikkia kolmea tulolähdettä yhdistää myös
menojen vähennyskelpoisuuden osalta sama periaate. Tämän periaatteen
mukaan vähennyskelpoisia menoja ovat tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot ja menetykset, ellei vähennyskelpoisuutta ole rajoitettu nimenomaisella säännöksellä. Tuloverolaissa ei ole yleistä säännöstä menetysten vähennyskelpoisuudelle, mutta menetyksiä on oikeuskäytännössä pidetty joissain tapauksissa tulonhankkimisesta johtuvina
menoina. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Menon vähennyskelpoisuuden lähtökohtana on niin sanottu subjektiivinen arvioimistapa (Myrsky & Malmgrén, 2014, s. 158). Tämän arvioimistavan mukaan menon vähennyskelpoisuuteen ei vaikuta se, tuottaako meno
todella tuloa vai ei. Olennaista on se, että meno on uhrattu vakaassa tulonhankkimis- tai säilyttämistarkoituksessa. Näin ollen esimerkiksi tavaroiden ostomeno on vähennyskelpoinen, vaikka tavarat pilaantuisivat varastossa eikä niistä saataisi lainkaan myyntituloa. (Tomperi, 2019, s. 94–95)
Verovelvollisella on näin ollen oikeus pyrkiä taloudelliseen tulokseen parhaaksi katsomallaan tavalla. Riittävää on vakaa tulonhankkimistarkoitus ja
se, onko kysymyksessä luonnollinen vähennys vai ei. Luonnollisella vähennyksellä tarkoitetaan vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa uhrattua,
tuotannontekijästä ulkopuoliselle maksettua korvausta. Lisäksi menon on
yleensä oltava reaalinen, sillä fiktiivinen meno, jota ei vastaa ulkopuoliselle
rahana tai rahanarvoisena etuutena tapahtunut suoritus, ei oikeuta vähennykseen. (Myrsky & Malmgrén, 2014, s. 158–159)
Tulon tavoittelu voi olla myös joko välitöntä tai välillistä, joten esimerkiksi
elinkeinotoiminnassa sekä suorasti että epäsuorasti elinkeinotoimintaa
edistävät menot ovat vähennyskelpoisia. Tällaisia menoja voivat olla esimerkiksi työntekijöiden virkistysmatkasta aiheutuneet kulut. Lisäksi
yleensä vähennyskelpoisia ovat vain verovelvollisen omat menot. Näin ollen emoyhtiö ei saa vähentää tytäryhtiön menoja eikä tytäryhtiö saa vähentää emoyhtiön menoja. Periaatteena on, ettei verovelvollinen saa vähentää verovelvollisen asemasta toisessa talousyksikössä tuloa synnyttäviä menoja. (Myrsky & Malmgrén, 2014, s. 160)
Menojen ohella vähennyskelpoisia ovat myös tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menetykset. Menetykset kohdistuvat yleensä rahoihin, saamisiin ja muihin rahoitusvaroihin – toisin sanoen rahoitusomaisuuteen. Menon suorittamisen tarkoituksena on tulon hankkiminen,
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mutta menetys kohtaa verovelvollisen yleensä vastoin tämän tahtoa.
(Myrsky & Malmgrén, 2014, s. 200)
Termillä menetys viitataan elinkeinotoiminnassa EVL 17 §:än (1077/2008),
jonka mukaan vähennyskelpoisia menetyksiä ovat muun muassa:
1) rahoitusomaisuuteen kohdistuvasta kavalluksesta, varkaudesta
tai muusta rikoksesta johtuneet menetykset;
2) myyntisaamisten arvonalenemiset sekä muun rahoitusomaisuuden lopullisiksi todetut arvonalenemiset;
3) vakuutus- ja eläkelaitosten vakuutusmaksusaamisista vakuutus- ja
eläkelaitoksia koskevan lainsäädännön nojalla tuloslaskelmaan
kuluksi merkityt arvonalentumistappiot sekä muiden saamisten
lopullisiksi todetut arvonalenemiset.
EVL 17 §:n (1077/2008) rahoitusomaisuuteen kohdistuvissa säännöksissä
on kysymys riskin realisoitumisesta. Rahoitusomaisuutta voi konkreettisesti menettää, mistä tyypillinen esimerkki on kassavarojen kavallus. Rahoitusomaisuus voi myös menettää arvoaan, mistä tyyppiesimerkki on
puolestaan luottotappio, joka useimmiten kärsitään myyntisaamisista.
(Wikström ym., 2015, s. 233)
Myyntisaamisten luottotappiot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia, kun
ne on kirjanpidossa tehty hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Myyntisaamiset ovat verotuksessa eri asemassa suhteessa muuhun rahoitusomaisuuteen, sillä myyntisaamisten arvonalenemisilta ei edellytetä menetyksen lopullisuutta. Toisin sanoen myyntisaamisen saa vähentää, kun suoritusta ei
enää odoteta kertyvän eli kun arvonalenemisen voi todeta tapahtuneen.
(Tomperi, 2019, s. 106; Myrsky & Malmgrén, 2014, s. 201)
Muun rahoitusomaisuuden osalta ainoastaan lopullisiksi todetut arvonalenemiset ovat vähennyskelpoisia verotuksessa. Lainasaamisissa arvonalenemisen lopullisuudesta näyttönä toimii esimerkiksi velallisen konkurssi, akordi tai muutoin todettu maksukyvyttömyys. Näin ollen esimerkiksi pelkkä konkurssin aloittaminen ei vielä osoita menetyksen lopullisuutta. Jos lainasaamiset eivät kuitenkaan liity liiketoimintaan, vaan ovat
esimerkiksi omistajille annettuja muuhun kuin liiketoimintaan liittyviä lainoja, niistä johtuvaa luottotappiota ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tulosta. (Tomperi, 2019, s. 106)
Tuloverolaissa ei ole saamisen arvonalenemisen vähennyskelpoisuutta
koskevaa säännöstä. Saamisen menetys onkin yleensä vähennyskelpoinen
vain, jos se kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Tästä huolimatta
myyntisaamisiin rinnastettavat saamisten menetykset voivat olla suoriteperusteisesti toimitettavassa verotuksessa vähennyskelpoisia. Esimerkiksi
kirjanpidossa ja verotuksessa tuloutetut, mutta saamatta jääneet vuokratulot voidaan rinnastaa myyntisaamisten arvonalenemisiin, vaikka ne kuuluisivat henkilökohtaiseen tulolähteeseen. (Verohallinto, 2020b)
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Kuhunkin tulolähteeseen sovellettavassa laissa on eritelty tarkemmin menetysten lisäksi tavanomaisia vähennyskelpoisia menoja. Elinkeinotoiminnan osalta esimerkkiluettelo vähennyskelpoisista menoista löytyy EVL 8
§:stä (360/1968). Osa tässä luettelossa listatuista menoista mainitaan vähennyskelpoisiksi myös MVL:ssa (847/1970 § 6) ja TVL:ssa (1535/1992 §
31). Tällaisia menoja ovat muun muassa palkat henkilösivukuluineen, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, erinäiset vakuutusmaksut, ja elinkeinotoimintaan, maatalouteen tai tulonhankintaan liittyvästä kiinteistöstä maksettu kiinteistövero.
Myös velkojen korot ovat kaikissa tulolähteissä vähennyskelpoisia, mikäli
ne ovat elinkeinotoiminnasta, maataloudesta tai veronalaisen tulon hankkimisesta johtuneen velan korkoja. Elinkeinotoiminnassa korkojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu EVL 18 a §:ssä (1237/2018), jonka mukaan korkomenot ovat vähennyskelpoisia siltä osin kuin ne ovat korkotulojen suuruiset. Korkotuloja suuremmat korkomenot eli nettokorkomenot
ovat vähennyskelpoisia, jos ne ovat verovuonna enintään 500 000 euroa.
(Wikström ym., 2015, s. 234–235)
Lisäksi on olemassa menoja, jotka ovat vähennyskelpoisia sekä EVL:n että
MVL:n mukaan, mutta näistä ei ole mainintaa TVL:ssa. Tällaisia menoja
ovat muun muassa elinkeinotoiminnassa tai maataloudessa käytetystä
omaisuudesta maksetut vuokrat. Lisäksi yleisradiovero mainitaan kummassakin laissa vähennyskelpoiseksi menoksi, mutta tuloverolain mukaan
yhteisön maksama yleisradiovero on nimenomaan vähennyskelvoton
meno.
EVL 8 §:n (360/1968) mukaan elinkeinotoiminnassa edellä mainittujen lisäksi muita tärkeitä vähennyskelpoisia menoja ovat vaihto- ja käyttöomaisuuden hankintamenot, tutkimusmenot, liiketoimintaa harjoittavan yhteisön perustamis- ja järjestämismenot sekä jo edellä mainitut edustusmenot, joista vähennyskelpoista on vain puolet. Tätä poikkeusta lukuun ottamatta tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvat menot ovat yleensä
täysimääräisesti vähennyskelpoisia (Tomperi, 2019, s. 95).
Myös verot ja niihin liittyvät maksut ovat vähennyskelpoisia silloin, kun
niitä voidaan pitää tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneina menoina (Tomperi, 2019, s. 102). Tällaisia veroja ovat edellä mainitun kiinteistöveron lisäksi arvonlisävero ja varainsiirtovero. (Myrsky & Malmgrén,
2014, s. 198) Tuloverot eivät puolestaan ole yhteisöjen tuloverotuksessa
vähennyskelpoisia menoja, kuten eivät ole myöskään jäännösverot ja niihin liittyvät korot, oma-aloitteisten verojen viivekorot ja veronkorotukset
(Tomperi, 2019, s. 102–103).
Elinkeinotoiminnan osalta kokonaan vähennyskelvottomista menoista
säädetään EVL 16 §:ssä (859/1981). Tämän pykälän mukaan vähennyskelvottomia menoja ovat muun muassa lahjukset ja niiden luontoiset erät
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sekä pääomansijoitusten luonteiset liittymismaksut. Tällaisia liittymismaksuja ovat sähkö-, tele-, vesi-, viemäri- tai kaukolämpöverkkoon liittymisestä suoritetut maksut. Ne ovat vähennyskelvottomia, koska ne palautetaan verovelvolliselle lopulta tämän luopuessa liittymismaksun tuottamasta edusta. (Tomperi, 2019, s. 104)
Myöskään sakkoja, seuraamusmaksuja eikä muita sanktionluonteisia maksuseuraamuksia pidetä edellä mainitun pykälän mukaan tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneina menoina. Tällaisia menoja ovat esimerkiksi edellä mainitut veroihin liittyvät korot ja veronkorotukset. EVL:n lisäksi myös MVL:ssa on säännös sanktionluontoisten maksujen vähennyskelvottomuudesta (MVL 1135/2005 § 7.1 k 6).
Elinkeinotoiminnassa vähennyskelvottomaksi menoksi katsotaan myös verovelvollisen puolisolle tai alle 14-vuotiaalle lapselle tai muulle perheenjäsenelle maksetut palkat, eläkkeet tai muut etuudet (EVL 859/1981 § 16.1
k 1). Nämä ovat vähennyskelvottomia myös maataloutta harjoittavan yhteisön sekä henkilökohtaisen tulolähteen alaista tulonhankkimistoimintaa
harjoittavan yhteisön verotuksessa (MVL 847/1970 § 7.1 k 1; TVL
1535/1992 § 31.2).
Lisäksi vähennyskelvottomiksi menoiksi säädetään EVL:ssa ja TVL:ssa tietyin poikkeuksin verovapaan tulon hankkimisesta johtuneet menot. Tästä
ei ole selkeää mainintaa MVL:ssa, mutta tähän liittyvänä menona voidaan
pitää MVL 7.1 §:n 3 kohdassa (849/1970) mainittuja maatalouden tuotteina annettuja luontoisetuja. Luontoistuotteiden arvoja ei nimittäin lueta
tuloksi eikä menoksi maataloudessa (Wikström ym., 2015, s. 290).
Sekä TVL:ssa että MVL:ssa vähennyskelvottomiksi menoiksi mainitaan
myös elantomenot, joista elinkeinoverolaissa ei ole erillistä säännöstä.
Elantomenoina pidetään TVL 31.4 §:n (1535/1992) mukaan muun muassa
verovelvollisen yksityiskäytössä olevan asunnon vuokraa sekä lasten ja kodin hoidosta aiheutuneita menoja. Maataloudessa vähennyskelvottomiksi
elantomenoiksi määritellään edellä mainittujen lisäksi verovelvollisen yksityiskäytössä olevaan asuntoon tai rakennukseen liittyvät hankinta- ja perusparannusmenot (MVL 509/1973 § 7.1 k 2).
Selkeän poikkeuksen menojen vähennyskelpoisuuteen tulolähteiden välillä muodostavat konserniavustus sekä erinäiset varaukset. Verotuksessa
vähennyskelpoisen konserniavustuksen voivat antaa vain liiketoimintaa
harjoittavat osakeyhtiöt ja osuuskunnat. Konserniavustus on vähennyskelpoinen ainoastaan elinkeinotulosta. Vähennyskelpoista konserniavustusta
eivät siten voi antaa tai vastaanottaa esimerkiksi sellaiset konserniin kuuluvat yhteisöt, jotka on perustettu kiinteistöjen omistamista ja hallintaa
varten ja joihin sovelletaan vain tuloverolakia. (Hallituksen esitys HE
257/2018)
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Myös varauksista säädetään pääasiassa elinkeinoverolaissa. Verovelvollinen voi EVL:n mukaan vähentää veronalaisesta tulostaan esimerkiksi kuluvan käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen. Muita varauksia, jotka
ovat vähennyskelpoisia vain elinkeinotulosta, ovat muun muassa luottotappiovaraus ja rakennus-, laivanrakennus- tai metalliteollisuutta harjoittavan verovelvollisen takuuvaraus. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Asuintalovaraus eroaa edellä mainituista siinä, että sen voi puolestaan vähentää ainoastaan muusta tulosta kuin elinkeinotulosta tai maatalouden
tulosta. Jos yhteisön pääasiallinen toiminta liittyy kiinteistön omistamiseen
ja hallitsemiseen tai kiinteistöjen omistukseen perustuvaan vuokraustoimintaan, yhteisö voi kuitenkin vähentää asuintalovarauksen tietyin edellytyksin myös elinkeinotulosta. Edellytyksenä tälle on, että yhteisöllä on
asuntojen uudisrakentamista, perusparantamista tai hankintaa varten
myönnettyä lainaa tai korkotukea tiettyjen lakien perusteella. (Hallituksen
esitys HE 257/2018)
3.2.4 Tulolähteiden tappiot
Yhteisöjen verovuoden tulot saattavat vaihdella voimakkaasti eri vuosina,
mistä johtuen joidenkin vuosien tulokset voivat olla myös tappiollisia. Tätä
varten Suomessa on käytössä verotuksessa tappiontasausjärjestelmä.
Tällä tarkoitetaan sitä, että yhteisöillä on mahdollisuus vähentää syntyneet
tappiot seuraavien vuosien tuloista siinä järjestyksessä, jossa ne ovat syntyneet ja sitä mukaa kuin tuloa kertyy. (Myrsky & Malmgrén, 2014, s. 314–
315)
Tulolähdejako näkyy tappioiden käsittelyssä siinä, että tappiot vahvistetaan tulolähteittäin. Tämä merkitsee samalla myös sitä, ettei yhdessä tulolähteessä syntynyttä tappiota voi vähentää toisessa tulolähteessä. Toisin
sanoen esimerkiksi elinkeinotoiminnan tulolähteessä syntynyttä tappiota
ei voi vähentää henkilökohtaisen tulolähteen positiivisesta tuloksesta.
(Myrsky & Malmgrén, 2014, s. 317)
Tuloverolain 119 §:n (1535/1992) mukaan elinkeinotoiminnan ja maatalouden verovuoden tappiot vähennetään elinkeinotoiminnan ja maatalouden tuloksista seuraavan kymmenen verovuoden aikana sitä mukaa kuin
tuloa syntyy. Tuloverolain 120 §:n (1535/1992) mukaan yhteisön, elinkeinoyhtymän sekä yhteisetuuden muun kuin elinkeinotoiminnan ja maatalouden tappio vähennetään puolestaan muun toiminnan tulosta seuraavan kymmenen verovuoden aikana sitä mukaa kuin tuloa syntyy.
Edellä mainituista tulolähteistä henkilökohtaiseen tulolähteeseen voidaan
vahvistaa myös luovutustappio. Henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden myynnistä syntynyt luovutustappio ei nimittäin ole suoraan vähennyskelpoinen henkilökohtaisen tulolähteen tulosta. Sitä ei näin
ollen huomioida henkilökohtaisen tulolähteen tappiota vahvistettaessa.
(TVL 1535/1992 § 50)
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Luovutustappion voi vähentää TVL 50 §:n (1535/1992) mukaan ainoastaan
henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden luovutuksesta
saadusta voitosta. Mikäli yhteisölle ei ole syntynyt verovuoden aikana luovutusvoittoa, sille vahvistetaan luovutustappio, jonka yhteisö voi vähentää
luovutusvoitoista verovuotta seuraavana viitenä vuotena sitä mukaa kuin
voittoa kertyy.
Myös elinkeinotoiminnan tulolähteessä syntyvät käyttöomaisuuden vähennyskelpoiset luovutustappiot jätetään huomioimatta elinkeinotoiminnan tulolähteen tappiota vahvistettaessa. Kuten luvussa 3.2.2 on todettu,
myydyistä käyttöomaisuusosakkeista syntynyt luovutustappio on vähennyskelpoinen, mikäli käyttöomaisuusosakkeet on omistettu vähemmän aikaa kuin vuoden tai omistusosuus on alle 10 %. (Tomperi, 2019, s. 89)
Käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappion saa kuitenkin vähentää EVL 6
b §:n 4 momentin (717/2004) mukaan ainoastaan käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutuksesta saaduista veronalaisista voitoista. Mikäli
yhteisölle ei ole syntynyt verovuoden aikana veronalaista luovutusvoittoa,
sille vahvistetaan käyttöomaisuuden luovutustappio, jonka yhteisö voi vähentää käyttöomaisuuden luovutusvoitoista viitenä seuraavana vuonna
sitä mukaa kuin voittoa kertyy.
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4

TULOVEROTUKSEN OMAISUUSLAJIT
Sen lisäksi, että yhteisöjen tuloverotuksessa tulot ja menot kohdennetaan
tiettyyn tulolähteeseen, tuloverotuksessa on myös olemassa toinen merkittävä jaottelu. Tämä jaottelu keskittyy liikevarallisuuslajeihin, joista käytetään elinkeinoverolain yhteydessä termiä omaisuuslaji. Omaisuuslajeihin
jaottelulla tarkoitetaan elinkeinotoiminnan varojen jakoa neljään ryhmään, joita ovat rahoitusomaisuus, vaihto-omaisuus, sijoitusomaisuus ja
käyttöomaisuus. (Mattila, 2012, s. 120)
Omaisuuslajeihin jaottelussa ratkaisevaa on tarkoitus, jota varten hyödyke
on hankittu. Pelkkä hyödykkeen laatu ei ratkaise sitä, mihin omaisuusryhmään se kuuluu. (Tomperi, 2019, s. 117) Esimerkiksi arvopaperit voivat
kuulua kaikkiin edellä mainittuihin omaisuuslajeihin. Vaihto-omaisuuteen
ne kuuluvat yleensä arvopaperikauppaa harjoittavilla yhteisöillä. Käyttöomaisuuteen arvopaperit luetaan puolestaan usein esimerkiksi silloin, kun
kyseessä on emoyhtiön taseessa olevat tytäryhtiön osakkeet. (Myrsky &
Malmgrén, 2014, s. 122)
On kuitenkin huomattava se, että hyödykkeen käyttötarkoitus voi myös
muuttua. On esimerkiksi mahdollista, että myytäväksi hankittu hyödyke
otetaan liikkeen omaan käyttöön. Tällaiset käyttötarkoituksen muutokset
on otettava huomioon omaisuuden ryhmittelyssä siten, että tilinpäätöspäivän olosuhteiden perusteella kulloinkin ratkaistaan, mihin omaisuuslajiryhmään hyödyke kuuluu. (Andersson & Penttilä, 2014, s. 342)
Edellä mainittuihin neljään omaisuuslajiin jaetaan nimenomaisesti kaikki
se omaisuus, joka yhteisöllä on EVL 53 §:n (1539/1992) mukaisesti elinkeinotoimintaa välittömästi tai välillisesti palvelevassa käytössä. Omaisuutta, joka ei välittömästi tai välillisesti palvele yhteisön elinkeinotoimintaa, koskevat EVL:n sijaan TVL:n säännökset. (Andersson & Penttilä, 2014,
s. 342)
EVL:n omaisuuslajijaottelu ei siis ole tyhjentävä, mikä käy ilmi myös EVL 5.1
§:n 1 kohdasta (1077/2008). Tämän kohdan mukaan veronalaista elinkeinotuloa ovat vaihto-, sijoitus- ja käyttöomaisuudesta sekä muista elinkeinossa käytetyistä aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä saadut luovutushinnat ja muut vastikkeet. (Mattila, 2012, s. 121)
Muilla elinkeinossa käytetyillä hyödykkeillä ei voida tarkoittaa rahoitusomaisuutta, koska siitä on oma säännöksensä edellä mainitun pykälän 5
kohdassa. Näillä ei voida myöskään tarkoittaa TVL- ja MVL-varoja, koska
EVL 5 §:n otsikossa puhutaan veronalaisista elinkeinotuloista. Niihin eivät
kuulu henkilökohtaisen ja maatalouden tulolähteen tulot. (Mattila, 2012,
s. 121)
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Edellä mainitusta voi nähdä, että elinkeinotoimintaan voi kuulua hyödykkeitä, joita ei voida sijoittaa mihinkään elinkeinotoiminnan liikevarallisuuserään (Mattila, 2012, s. 121). Yhteisöjen tuloverotuksessa tällainen muuhun omaisuuteen kuuluva omaisuus on tavanomaisesti ilmoitettu varallisuuslaskelmalla TVL-omaisuutena.
Omaisuuden lajittelulla omaisuuslajeihin on merkitystä muun muassa siksi,
että eri omaisuuslajien hankintamenot jaksotetaan eri tavalla (Myrsky &
Malmgrén, 2014, s. 122). Tämän lisäksi omaisuuslaji vaikuttaa myös menetysten ja arvonalennusten vähennyskelpoisuuteen sekä omaisuuden luovutushintojen veronalaisuuteen (Verohallinto, 2019a).
Elinkeinotoiminnan tulolähteeseen sisältyvät omaisuuslajit määritellään
niitä koskevissa säännöksissä. Kuhunkin omaisuuslajiin voikin sisältyä vain
sellaista omaisuutta, joka täyttää kyseisen omaisuuslajin laissa säädetyn
määritelmän. (Hallituksen esitys HE 257/2018) Seuraavissa alaluvuissa käsitellään kunkin omaisuuslajin tunnusmerkkejä tarkemmin.
4.1

Rahoitusomaisuus
Rahoitusomaisuuden määritelmä löytyy EVL 9 §:stä (889/1969), jonka mukaan rahoitusomaisuutta ovat rahat, pankki- ja tilisaamiset, saamavekselit
sekä muut sellaiset rahoitusvarat. Yhteisöjen pääverolomakkeen varallisuuslaskelmalla yhteisön rahoitusomaisuus eritellään seuraavalla tavalla:

Kuva 1.

Rahoitusomaisuus lomakkeella 6B (Verohallinto, 2019c).

Rahoitusomaisuudella rahoitetaan yhtiön toimintaa ja se muodostuu niistä
varoista, joita yhtiö saa tuloina, lainoina, omistajien pääomansijoituksina
ja vastaavina. Rahoitusomaisuudella suoritetaan yhtiön menoja, korkoja,
veroja ja muita kuluja. (Andersson & Penttilä, 2014, s. 342) Rahoitusomai-
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suuden perusosan muodostavat yhtiön kassassa olevat rahat, pankkisaamiset ja lyhytaikaiset saamiset, mutta rahoitusomaisuuteen voi kuulua
myös muita vastaavaa tarkoitusta palvelevia omaisuuseriä. (Hallituksen
esitys HE 257/2018)
Muihin edellä mainittuihin omaisuuseriin voidaan lukea esimerkiksi sellainen omaisuus, joka on saatu suorituksena yrityksen luovuttamasta suoritteesta. Tai osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet, joihin liiketoimintaan tarvittavat varat on tilapäisesti sijoitettu. (Hallituksen esitys HE 257/2018) Rahoitusomaisuuden aikarajana pidetäänkin usein yhtä vuotta (Mattila,
2012, s. 121). Jos omaisuus jää yhtiöön pitkäksi ajaksi, se puhuu sen rahoitusomaisuuteen lukemista vastaan (Andersson & Penttilä, 2014, s. 343).
Rahoitusomaisuudelle on tyypillistä myös se, että siihen kuuluva omaisuus
on helposti rahaksi muutettavaa. Jos verovelvollinen pyrkii lukemaan rahoitusomaisuuteen omaisuutta, jota ei ole helppo muuttaa rahaksi, hänen
on voitava osoittaa omaisuuden todella olevan rahoitusvaroja. (Andersson
& Penttilä, 2014, s. 343)
Rahoitusomaisuuden käsite on melko väljä, mikä voi johtaa paitsi omaisuuslajeja, myös tulolähdejakoa koskeviin rajanvetotilanteisiin. Lähtökohtana tulisi olla, että elinkeinotoiminnan yhteydessä syntynyt varallisuus
kuuluu EVL:n tulolähteeseen ja siirto TVL:n puolelle on poikkeuksellista. On
kuitenkin mahdollista, että joissakin tällaisissa rajanvetotilanteissa yhteisölle syntyy erillinen TVL-tulolähde. (Mattila, 2012, s. 121–122)
Kuten edellä on todettu, omaisuuden lajittelulla omaisuuslajeihin on merkitystä muun muassa siksi, että eri omaisuuslajien hankintamenot jaksotetaan eri tavalla. EVL:n terminologiassa rahoitusomaisuuden yhteydessä ei
kuitenkaan käytetä käsitteitä hankintameno ja luovutushinta. Sen sijaan
EVL 5.1 §:n 5 kohdassa (1077/2008) säädetään veronalaisiksi rahoitusomaisuudesta saadut voitot, joita voivat olla esimerkiksi tili- tai muista saamisista kertyneet kurssivoitot. (Ossa, 2014, s. 137–138)
Rahoitusomaisuuden menetysten ja arvonalenemisten vähennyskelpoisuudesta säädetään puolestaan EVL 17 §:ssä (1077/2008), jota on käsitelty
edellä luvussa 3.2.3. Tämä pykälä edellyttää muilta rahoitusomaisuuden
saamisilta kuin myyntisaamisilta arvonalenemisen lopullisuutta, jotta sen
voi verotuksessa vähentää. (Koponen, 2011, s. 25)
Tämän vuoksi muun rahoitusomaisuuden arvonalenemisen hyväksyminen
esimerkiksi pelkän pörssikurssien alenemisen vuoksi ei ole mahdollista
(Koponen, 2011, s. 25). Mikäli rahoitusomaisuudesta on kuitenkin tehty
EVL 17 §:n (1077/2008) nojalla verotuksessa vähennyskelpoinen vähennys,
sitä vastaava määrä on veronalainen siltä osin kuin omaisuuden käypä arvo
on sen vähentämättä olevaa arvoa suurempi (Ossa, 2014, s. 138).
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4.2

Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus määritellään EVL 10 §:ssä (889/1969). Sen mukaan
vaihto-omaisuutta ovat elinkeinotoiminnassa sellaisinaan tai jalostettuina
luovutettaviksi tarkoitetut kauppatavarat, raaka-aineet, puolivalmisteet ja
muut hyödykkeet sekä elinkeinotoiminnassa kulutettaviksi tarkoitetut
poltto- ja voiteluaineet ja muut tarvikkeet. Yhteisöjen pääverolomakkeen
varallisuuslaskelmalla yhteisön vaihto-omaisuus eritellään seuraavalla tavalla:

Kuva 2.

Vaihto-omaisuus lomakkeella 6B (Verohallinto, 2019c).

Tyypillistä vaihto-omaisuutta ovat tukku- ja vähittäiskauppiaan kauppatavarat ja teollisuuslaitoksen raaka- ja tarveaineet sekä keskeneräiset ja valmiit työt. Arvopaperikauppiaalla vaihto-omaisuutta ovat myytäväksi tarkoitetut arvopaperit, kuten edellä on jo todettu. Kiinteistökauppiaalle
vaihto-omaisuutta ovat puolestaan kiinteistöt. (Tomperi, 2019, s. 117)
Myös yhdellä kertaa erikseen luovutettavat työsuoritukset luetaan vaihtoomaisuuteen, vaikka työhön käytettyjen aineiden ja tarvikkeiden määrä
olisi vähäinen. Tällaisia työsuorituksia ovat esimerkiksi arkkitehtitoimiston
yhden kokonaisuuden muodostama suunnittelutyö. Perustajaurakointia
harjoittavalla yhtiöllä vaihto-omaisuudeksi lasketaan puolestaan asuntoja muiden kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeet. (Myrsky & Malmgrén, 2014,
s. 123)
Vaihto-omaisuuden kohdalla on oleellista määrittää, mistä lähtien hyödyke luetaan vaihto-omaisuuteen. Samoin luovutushetken tarkka määrittäminen on tärkeää, sillä se määrää verovuoden, jonka tuotoksi luovutushinta verotuksessa luetaan. (Myrsky & Malmgrén, 2014, s. 124)
EVL 13 §:n (898/2001) mukaan hyödyke luetaan vaihto-omaisuuteen siitä
lähtien, kun se on lähetetty, toimitettu tai muuten luovutettu verovelvolliselle. Hyödyke luetaan vaihto-omaisuuteen siihen saakka, kunnes verovelvollinen on sen luovuttanut tai se on kulutettu, tuhoutunut tai muuten menetetty.

25
Vaihto-omaisuuden hankintameno on verotuksessa vähennyskelpoinen
kulu. Tilinpäätöshetkellä jäljellä olevan vaihto-omaisuuden hankintameno
aktivoidaan. Kuluksi kirjataan puolestaan tilikauden aikana luovutettujen,
kulutettujen ja menetettyjen vaihto-omaisuuteen kuuluneiden hyödykkeiden hankintameno. (Tomperi, 2019, s. 121)
Vaihto-omaisuuden arvo voi myös alentua, jolloin arvonalentuminen on
kirjattava EVL 28.1 §:n (1090/1978) mukaan kuluksi. Tällaisissa tapauksissa
on kyse varastossa olevista hyödykkeistä, joiden hintataso on alentunut
niin, että jos hyödykkeet hankittaisiin tilinpäätöspäivänä, hankintameno
olisi alkuperäistä hankintamenoa pienempi. (Tomperi, 2019, s. 122)
Edellä kuvailtu käytäntö pätee myös hyödykkeisiin, jotka ovat muodin
muuttumisen, vahingoittumisen tai uusien tuotteiden tulon vuoksi käyneet epäkuranteiksi ja jotka joudutaan myymään hankintamenoa alempaan hintaan. Hankintamenosta on tällöin vähennettävä alkuperäisen hankintamenon ja todennäköisen luovutushinnan erotus. (Tomperi, 2019, s.
122)
Verovelvollisen on tarvittaessa pystyttävä näyttämään toteen hintojen aleneminen ja epäkuranttiuden peruste. Mikäli hinnat myöhemmin nousevat
tavaroiden vielä ollessa varastossa, niistä kuluna tehty vähennys pitää EVL
5 a §:n 2 kohdan (1077/2008) mukaan aiheettomalta osin tulouttaa. Myös
epäkuranttiusvähennys täytyy tulouttaa, jos myöhemmin käy ilmi, että se
on tehty liian suurena. (Tomperi, 2019, s. 122)
4.3

Sijoitusomaisuus
Sijoitusomaisuudesta säädetään EVL 11 §:ssä (360/1968), jonka mukaan
sijoitusomaisuutta ovat raha-, vakuutus- ja eläkelaitosten varojen sijoittamiseksi tai sijoitusten turvaamiseksi hankkimat arvopaperit, kiinteistöt ja
muu sellainen omaisuus, saamisia lukuun ottamatta. Sijoitusomaisuus
eroaa muista omaisuuslajeista toimialasidonnaisuutensa puolesta. Sijoitusomaisuutta voi olla nimittäin pelkästään edellä mainituilla raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla, ei muilla yrityksillä. (Mattila, 2012, s. 122)
Sijoitusomaisuuden käsite on alun perin syntynyt oikeuskäytännössä. Ennen elinkeinoverolain voimaantuloa raha- ja vakuutuslaitosten sijoitustarkoituksessa hankkimat obligaatiot, osakkeet, muut arvopaperit ja muu
omaisuus luettiin vaihto-omaisuuteen. (Andersson & Penttilä, 2014, s.
349).
Koska sijoitusomaisuutta ei voi olla muilla kuin raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla, yhteisöjen pääverolomakkeen varallisuuslaskelmalla ei ole sijoitusomaisuudelle omaa kohtaa.
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4.4

Käyttöomaisuus
Käyttöomaisuus määritellään EVL 12 §:ssä (889/1969), jonka mukaan käyttöomaisuutta ovat elinkeinotoiminnassa pysyvään käyttöön tarkoitetut
hyödykkeet. Tällaisia hyödykkeitä ovat maa-alueet, arvopaperit, rakennukset, koneet, kalustot ja muut esineet, patentit ja muut erikseen luovutettavissa olevat aineettomat oikeudet sekä soran- ja hiekanottopaikat, kaivokset, kivilouhokset, turvesuot ja muut sellaiset hyödykkeet. Yhteisöjen
pääverolomakkeen varallisuuslaskelmalla yhteisön käyttöomaisuus eritellään seuraavalla tavalla:

Kuva 3.

Käyttöomaisuus lomakkeella 6B (Verohallinto, 2019c).

Käyttöomaisuus jaetaan verotuksessa kuluvaan ja kulumattomaan käyttöomaisuuteen. Oleellisin ero kuluvan ja kulumattoman käyttöomaisuuden
välillä on se, että vain kuluvasta käyttöomaisuudesta voi tehdä säännönmukaisia poistoja. Edellä luetelluista hyödykkeistä maa-alue, arvopaperit
ja muut sellaiset hyödykkeet ovat kulumatonta käyttöomaisuutta. (Tomperi, 2019, s. 124)
Käyttöomaisuus sisältyy taseen pysyvien vastaavien erään, johon kuuluvat
hyödykkeet on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena.
Jos pysyviin vastaaviin kuuluvat hyödykkeet kuuluvat elinkeinotoiminnan
tulolähteeseen, ne ovat EVL 12 §:n (889/1969) mukaista käyttöomaisuutta.
(Myrsky & Malmgrén, 2014, s. 129)
Näin ollen, jos pysyvien vastaavien sijoituksiin sisältyy esimerkiksi huoneisto-osakkeita, kuuluvat ne käyttöomaisuuteen, mikäli kysymyksessä on
EVL 53 §:n (1539/1992) mukaisesti elinkeinotoimintaa palvelevassa tai
henkilöstön käytössä oleva huoneisto. Jos kyseessä on puolestaan huoneisto, joka on vuokrattu ulkopuoliselle, huoneisto-osakkeita ei lasketa
käyttöomaisuudeksi, vaikka ne olisivat yhteisöllä pitkäaikaisessa ja pysyvässä omistuksessa. (Tomperi, 2019, s. 123)
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Pitkäaikaisista sijoituksista käyttöomaisuus eroaa siten, että käyttöomaisuuden hankintameno kohdistuu verovelvollisen varsinaiseen suoritetuotantoon ja on sen kannalta välttämätön. Esimerkiksi arvopapereiden on
katsottava kuuluvan käyttöomaisuuteen silloin, kun verovelvollinen on
hankkinut ne lisätäkseen, turvatakseen tai helpottaakseen suoritteidensa
menekkiä tai tehdäkseen tuotannontekijän hankkimisen edulliseksi tai varmemmaksi. (Verohallinto, 2020c)
Tyypillisiä käyttöomaisuusosakkeita ovat esimerkiksi markkinointi- ja
myyntiyhtiöiden sekä erilaisten tuotanto- ja alihankintayhtiöiden osakkeet, jotka palvelevat yhtiön omaa elinkeinotoimintaa (Verohallinto,
2020c). Myös muita sellaisia osakeomistuksia, jotka palvelevat liiketoimintaa, pidetään käyttöomaisuutena. Yleensä esimerkiksi tytäryhtiön osakkeet kuuluvat konsernin emoyhtiön käyttöomaisuuteen, vaikka yhtiöt toimivat eri toimialoilla. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden omistamista ja hallintaa ei sellaisenaan kuitenkaan voida katsoa elinkeinotoiminnaksi. Näin ollen pelkästään sijoituksia hallinnoiva holdingyhtiö ei ole EVL 1.1 §:n
(1539/1992) mukaista toimintaa harjoittava yhtiö, kuten jo luvussa 3.1.3
on todettu. Tästä syystä holdingyhtiöillä ei voi myöskään olla elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvia osakkeita. (Verohallinto, 2020c)
Verotuksessa käyttöomaisuus käyttäytyy niin, että sen hankintameno on
vähennyskelpoinen, mutta sitä ei saa vähentää kerralla kuluna. Käyttöomaisuuden hankintameno aktivoidaan taseeseen ja se kirjataan suunnitelman mukaan sen vaikutusaikana vuotuisina poistoina kuluksi. Kulumattoman käyttöomaisuuden osalta hankintamenosta ei voi tehdä vuotuisia
poistoja, vaan se poistetaan kerralla, kun maa-alue tai muu kulumattomaan käyttöomaisuuteen kuuluva hyödyke luovutetaan. (Tomperi, 2019,
s. 126, 133)
Käyttöomaisuuden luovutukseen liittyy myös poikkeuksia, sillä käyttöomaisuusosakkeet on säädetty tiettyjen edellytysten täyttyessä verovapaiksi. Nämä EVL 6 b §:n mukaiset edellytykset on listattu edellä luvussa
3.2.2. Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoiton verovapauden edellytyksenä on, että yhtiön on täytynyt omistaa käyttöomaisuusosakkeet vähintään yhden vuoden ajan ja omistusosuus on täytynyt olla vähintään 10 %.
Jos nämä edellytykset eivät täyty, luovutusvoitto on tällöin veronalainen ja
luovutustappio vähennyskelpoinen. Luovutustappiota ei saa kuitenkaan
vähentää suoraan elinkeinotulosta, vaan sen saa vähentää EVL 6 b §:n 4
momentin (1077/2008) mukaisesti vain käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna sitä mukaa kuin
voittoa kertyy. (Tomperi, 2019, s. 89)
Edellä mainittujen lisäksi käyttöomaisuusosakkeista säädetään EVL 42
§:ssä (717/2004), jonka mukaan käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden
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hankintamenosta ei voi tehdä verotuksessa vähennyskelpoista poistoa
osakkeiden arvonalentumisen perusteella (Verohallinto, 2019c). Osakkeiden hankintameno voidaan tällaisessa tapauksessa poistaa vain luovutustappiota (EVL 6 b § 4 mom) ja purkutappiota koskevien säännösten mukaan, kun osakkeet on luovutettu tai lopullisesti menetetty (Myrsky &
Malmgrén, 2014, s. 491).
4.5

TVL-omaisuus
Elinkeinotoimintaan kuulumatonta, tuloverolain mukaan verotettavaa
omaisuutta ei sisällytetä edellä kuvailtuihin rahoitus-, vaihto-, sijoitus- tai
käyttöomaisuuseriin (Verohallinto, 2019f). Sellainen omaisuus, jolla ei ole
yhteyttä verovelvollisen harjoittamaan elinkeinotoimintaan, ilmoitetaan
yhteisöjen pääverolomakkeen varallisuuslaskelmalla TVL-omaisuutena
muiden pitkäaikaisten sijoitusten kohdalla (Hallituksen esitys HE
257/2018). TVL-omaisuus eritellään varallisuuslaskelmalla seuraavalla tavalla:

Kuva 4.

TVL-omaisuus lomakkeella 6B (Verohallinto, 2019c).

TVL-omaisuudesta ei säädetä erikseen tuloverolaissa, eikä käsitettä TVLomaisuus löydy tuloverolain säännöksistä. Ratkaisevassa roolissa omaisuuden omaisuuslajin määrittelyssä on edellä jo useasti mainittu EVL 53 §
(1539/1992). Mikäli omaisuus ei ole yhteisöllä EVL 53 §:n mukaisessa elinkeinotoimintaa palvelevassa käytössä, omaisuus ei voi näin ollen kuulua
mihinkään edellä mainituista elinkeinoverolain omaisuuslajeista.
TVL-omaisuuteen voi sisältyä tarkoitukseltaan ja ominaisuuksiltaan hyvinkin erilaisia varoja. Tyypillistä muun toiminnan tulolähteen omaisuutta
ovat muun muassa osakkaan yksityiskäytössä olevat hyödykkeet. Lisäksi
tähän erään voi sisältyä esimerkiksi pitkäaikaisia sijoituksia eri sijoitusinstrumentteihin. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Selkeimpiä esimerkkejä TVL-omaisuudesta ovat vuokraustoiminnan käytössä olevat kiinteistöt sekä huoneistot. Koska vuokraustoiminnan on katsottu oikeuskäytännössä olevan laajamittaisenakin tuloverolain mukaan
verotettavaa toimintaa, yhtiön omistamat vuokraustoiminnan käytössä
olevat kiinteistöt ja huoneistot kuuluvat TVL-omaisuuteen. (Hallituksen
esitys HE 257/2018)
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Sama pätee arvopaperikauppaa harjoittavien yhtiöiden omistamiin arvopapereihin. Kuten edellä luvussa 3.1.3 on todettu, tuloverolakia sovelletaan myös arvopaperikauppaa harjoittaviin yhtiöihin silloin, kun toiminta
ei ole niin laajaa, että kysymyksessä voitaisiin katsoa olevan liiketoiminnan
harjoittaminen. Tuloverolakia sovelletaan myös, jos arvopaperit ovat yhtiöllä passiivisessa omistuksessa. Jos yhtiön harjoittama arvopaperikauppa
ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, sen omistamat arvopaperit
kuuluvat TVL-omaisuuteen.
TVL-omaisuuden hankintameno on elinkeinoverolain omaisuuslajien hankintamenojen tapaan verotuksessa vähennyskelpoinen. TVL-omaisuuden
hankintamenon jaksottamiseen ei ole tuloverolaissa omia säännöksiä. TVL
114.1 §:n (1535/1992) mukaan TVL-omaisuuden hankintamenon jaksottamiseen noudatetaan soveltuvin osin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain hankintamenon jaksottamiseen liittyviä säännöksiä.
TVL 114.1 §:n (1535/1992) mukaan tulonhankinnassa käytettyjen rakennusten, koneiden ja kaluston sekä patenttien ynnä muiden sellaisten hyödykkeiden hankintamenot vähennetään vuotuisina poistoina. Toisin sanoen TVL-omaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden hankintamenoja ei saa vähentää kerrallaan kuluna.
Kuten luvussa 3.2.3 on todettu, tuloverolaissa ei ole myöskään säännöstä,
jonka nojalla TVL-omaisuuden arvonaleneminen olisi verotuksessa vähennyskelpoinen. Siten esimerkiksi saamisen menetys ei ole yleensä verotuksessa vähennyskelpoinen, jos saaminen ei kuulu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen. Tästä huolimatta myyntisaamisiin rinnastettavat TVLomaisuuteen kuuluvien saamisten menetykset voivat olla verotuksessa vähennyskelpoisia. (Verohallinto, 2020b)
Jos TVL-omaisuuteen kuuluva saaminen on arvopaperi, esimerkiksi joukkovelkakirjalaina, on saamisen menetys velkakirjan haltijalle verotuksessa vähennyskelpoinen. Tällaisesta saamisen menetyksestä syntyy TVL 50 §:n
(1535/1992) mukainen luovutustappio, joka on kuitenkin vähennyskelpoinen ainoastaan TVL-omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna sitä mukaa kuin voittoa kertyy.
(Verohallinto, 2020b)
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5

TULOLÄHDEJAON OSITTAINEN POISTAMINEN
Vuosina 2014–2016 valtiovarainministeriön keräämien tilastojen mukaan
yritysten määrä, joilla on ollut toimintaa sekä elinkeinotoiminnan tulolähteessä että muun toiminnan tulolähteessä, on ollut parhaimmillaan
12 600. Suhteutettuna siihen, että kyseisessä aineistossa osakeyhtiöiden
ja osuuskuntien kokonaismäärä esimerkiksi vuonna 2016 on ollut 183 300,
useamman tulolähteen yritysten määrä ei kuulosta suurelta. Tästä huolimatta verotuksen tulolähdejaon on koettu yleisesti aiheuttavan sekä yhteisöille että Verohallinnolle hallinnollista taakkaa. (Hallituksen esitys HE
257/2018)
Tästä johtuen 2000-luvulla on tarkasteltu useaan otteeseen erilaisia vaihtoehtoja tulolähdejaon poistamiseksi verotuksen uudistamista pohtineissa
työryhmissä. Nämä työryhmät eivät kuitenkaan ole tehneet ehdotusta
siitä, miten tulolähdejaon poistaminen tulisi käytännössä toteuttaa, vaan
ovat katsoneet, että toteuttamistapa tulisi harkita jatkovalmisteluissa.
(Hallituksen esitys HE 257/2018)
Työryhmät ovat kuitenkin esittäneet mahdollisina vaihtoehtoina muun
muassa tulolähdejaosta luopumisen tai elinkeinoverolaissa tarkoitetun
elinkeinotoiminnan käsitteen täsmentämisen. Lisäksi yksi työryhmä piti
tärkeänä sitä, että uudistus ei johtaisi veropohjan kaventumiseen ja eri toimintamuotojen välisen verokohtelun erojen kasvamiseen. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Syksyllä 2016 valtiovarainministeriössä aloitettiin lainvalmisteluhanke tulolähdejaon poistamiseksi yhteisöiltä, jonka tueksi asetettiin uusi asiantuntijatyöryhmä. Lainvalmisteluhankkeen päätteeksi hallitus antoi eduskunnalle 29.11.2018 esityksen laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Eduskunta hyväksyi hallituksen tulolähdejaon poistamista koskevan esityksen sellaisenaan huhtikuussa 2019. Lakimuutokset ovat tulleet eduskunnan päätöksen mukaisesti voimaan 1.1.2020. Lakimuutoksia sovelletaan
ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa tuloverotuksessa.
(Hallituksen esitys HE 1/2019) Jos osakeyhtiön tilikausi on esimerkiksi
1.2.2019–31.1.2020, kyseinen tilikausi muodostaa yhtiön verovuoden
2020. Tällöin kyseisen tilikauden verotus toimitetaan uusien säännösten
mukaan. (Verohallinto, 2020d)
Seuraavissa alaluvuissa käsitellään tarkemmin lainsäädännön näkökulmasta tulolähdejaon osittaista poistamista ja sen vaikutuksia yhteisöjen
tuloverotukseen.
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5.1

Elinkeinoverolain soveltamisala
Hallituksen esityksen (HE 257/2018) mukaan 1.1.2020 voimaan tulleiden
uusien lakimuutosten tavoitteena on yhteisöverotus, jossa yhteisön kaikki
toiminta ja tulot kuuluvat pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, ja yhteisön varat ovat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluvaa
omaisuutta. Lisäksi tavoitteena on, että yhteisöjä koskevat säännökset
ovat mahdollisimman selviä ja yksinkertaisia, jolloin yhteisöjen verotus on
ennustettavampaa ja hallinnollisesti tehokasta.
Uusien lakimuutosten myötä elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia
(360/1968) on muutettu siten, että lakia sovelletaan yhteisöjen verotuksessa kaikkeen toimintaan lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain
(543/1967) mukaan laskettavaa maatalouden tulosta. Lakimuutosten seurauksena yhteisöiltä poistuu muun toiminnan eli henkilökohtainen tulolähde, jota on yhteisöillä verotettu ennen lakimuutoksia tuloverolain
(1535/1992) mukaan. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Poikkeuksena edelliseen on kuitenkin huomioitava, että elinkeinoverolakia
ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa sellaisten yhteisöjen kaikkeen toimintaan, joiden toiminnan varsinainen tarkoitus on muu kuin elinkeinotoiminnan harjoittaminen. Tällaisilla yhteisöillä elinkeinotoiminta muodostaa yhteisön koko toiminnasta usein vain pienehkön osuuden. (Hallituksen esitys
HE 257/2018)2
Elinkeinotoiminnan käsitteen määritelmää ei ole muutettu uusien lakimuutosten yhteydessä, eikä tulolähdejaon osittainen poistaminen vaikuta
muutoinkaan elinkeinotoiminnan käsitteen sisältöön (Verohallinto,
2020d). Kuten jo luvussa 3.1.1 on todettu, elinkeinotoiminnan käsite määritellään EVL 1 §:n 1 momentissa (1539/1992). Kyseisen momentin mukaan
elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- ja ammattitoimintaa.
Koska elinkeinotoiminnan käsitteen määritelmää ei ole muutettu, elinkeinotoiminnan tunnusmerkkeinä pidetään edelleen oikeuskäytännössä
vakiintuneita tunnusmerkkejä. Näitä ovat jo luvussa 3.1.1 kuvaillut voiton
tavoittelu, toimintaan sisältyvä riski sekä toiminnan itsenäisyys, laajuus,
jatkuvuus ja suuntautuminen rajoittamattomaan tai laajaan henkilöjoukkoon. Toimintaa arvioidaan näiden tunnusmerkkien täyttymisen perusteella kokonaisuutena. (Verohallinto, 2020d; Myrsky & Malmgrén, 2014, s.
83)
Vaikka tulolähdejaon poistamisen piiriin kuuluvan yhteisön kaikkeen toimintaan maataloutta lukuun ottamatta sovelletaan yhteisömuodon perusteella elinkeinoverolakia, yhteisön harjoittaman muun kuin liiketoiminnan
ei katsota lakimuutosten jälkeenkään olevan elinkeinotoimintaa. Esimerkiksi kiinteistön vuokraus tai holdingyhtiöiden passiivinen osakeomistus,

2

Yhteisöjä, joihin ei sovelleta elinkeinoverolakia uusien lakimuutosten mukaisesti, käsitellään tarkemmin
luvussa 5.1.2.
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joiden on katsottu ennen lakimuutoksia olevan tuloverolain mukaan verotettavaa tulonhankkimistoimintaa, ovat lakimuutosten jälkeen edelleen
muuta kuin EVL 1.1 §:n mukaista elinkeinotoimintaa, vaikka niiden tulos
lasketaankin EVL:n mukaan. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Tietyissä tilanteissa tulolähdejaon poistamisen piiriin kuuluvien yhteisöjen
osalta voi olla tarpeen selvittää, muodostuuko yhteisön toiminta kokonaan
tai osittain EVL 1.1 §:ssä tarkoitetusta elinkeinotoiminnasta. Yhteisön toiminnan luonne on aiheellista selvittää esimerkiksi yleisradioverolain soveltamisen yhteydessä. (Verohallinto, 2020d) Yhteisö ei ole nimittäin velvollinen suorittamaan tulostaan yhteisön yleisradioveroa, jos yhteisön toiminta muodostuu kokonaan muusta kuin elinkeinotoiminnasta (Verohallinto, 2020e).
Tätä varten yhteisöjen verovuoden 2020 pääverolomakkeelle on lisätty
kohta, jossa yhteisö voi ilmoittaa, jos sen harjoittama toiminta ei ole elinkeinotoimintaa.

Kuva 5.

Lomake 6B verovuosi 2020 (Verohallinto, 2020f).

5.1.1 Tulolähdejaon osittaisen poistamisen piirissä olevat yhteisöt
Edellä on todettu hyvin yleisesti, että tulolähdejako poistuu yhteisöiltä.
Tämä tarkoittaa sitä, että lakimuutokset eivät vaikuta esimerkiksi luonnollisten henkilöiden, liikkeen- ja ammatinharjoittajien, avoimien yhtiöiden,
kommandiittiyhtiöiden ja yhteisetuuksien verotukseen. Uudet säännökset
koskevat vain ja ainoastaan TVL 3 §:ssä (1535/1992) tarkoitettuja yhteisöjä. (Verohallinto, 2020d)
Verovuotta 2020 edeltävän tulolähdejaon määrittävänä tekijänä on ollut
yksinomaan yhteisön toiminnan luonne. Toisin sanoen yhteisön oikeudellisella muodolla ei ole ollut merkitystä sen arvioimisessa, sovelletaanko yhteisön verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia, tuloverolakia vai maatilatalouden tuloverolakia. Siten esimerkiksi elinkeinovero-
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lain soveltaminen on ennen kaikkea edellyttänyt, että verovelvollinen harjoittaa EVL 1.1 §:ssä (1539/1992) tarkoitettua elinkeinotoimintaa. (Verohallinto, 2020d)
Uusien lakimuutosten jälkeen yhteisöjen oikeudellisen muodon merkitys
kasvaa sen määrittämisessä, minkä edellä mainitun lain säännöksiä yhteisön tuloverotuksessa sovelletaan. Tiettyjen yhteisöjen verotettava tulos
lasketaan jatkossa yksinomaan elinkeinoverolain mukaan huolimatta siitä,
mitä toimintaa yhtiö harjoittaa. (Verohallinto, 2020d)
Se, mitkä yhtiöt kuuluvat yhtiömuotonsa puolesta tulolähdejaon poistamisen piiriin, määritetään EVL 1 §:än lisätyssä 2 momentista (308/2019). TVL
3 §:n (1535/1992) mukaisista yhteisöistä elinkeinoverolakia sovelletaan
yhteisömuodon perusteella osakeyhtiöön, osuuskuntaan, säästöpankkiin,
keskinäiseen vakuutusyhtiöön, lainajyvästöön, aatteelliseen tai taloudelliseen yhdistykseen, säätiöön ja laitokseen sekä muihin näihin verrattavaan
oikeushenkilöön tai erityiseen tarkoitukseen varattuun varallisuuskokonaisuuteen, jos ne eivät ole TVL 22 §:ssä (1535/1992) tarkoitetulla tavalla
yleishyödyllisiä. Elinkeinoverolakia sovelletaan myös sijoitusrahastoon, jos
se ei ole TVL 20 a §:n (528/2019) nojalla verovapaa. (Verohallinto, 2020d)
5.1.2 Tulolähdejaon osittaisen poistamisen ulkopuolelle jäävät yhteisöt
1.1.2020 voimaan tulleiden lakimuutosten myötä EVL 1 §:än lisätyssä 2
momentissa (308/2019) on lueteltu yhteisöt, joita tulolähdejaon osittainen poistaminen ei koske. Osittaisen tulolähdejaon poistamisen ulkopuolelle jäävät yhteisöt on esitelty Verohallinnon (2020d) tulolähdejakoa koskevassa ohjeessa seuraavalla tavalla:
−

−
−
−
−
−

TVL 21 §:ssä tarkoitetut yhteisöt:
o Valtio ja sen laitokset
o Maakunta, kunta ja kuntayhtymä
o Maakunnan, kunnan ja kuntayhtymän palveluksessa olevia varten
perustettu eläkelaitos, eläkesäätiö tai -kassa tai muu vastaava eläkelaitos, -säätiö tai -kassa, joka saa avustusta yhteiskunnan varoista
o Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta sekä muu
uskonnollinen yhdyskunta ja niiden seurakunnat
o Edellä mainittujen uskonnollisten yhteisöjen palveluksessa olevia
varten perustettu eläkelaitos, eläkesäätiö ja eläkekassa
TVL 21 a §:ssä tarkoitetut yliopistot
TVL 21 b §:ssä tarkoitetut ammattikorkeakouluosakeyhtiöt
TVL 3 §:n 6 kohdan mukaiset ulkomaiset kuolinpesät
TVL 22 §:ssä tarkoitetut yleishyödylliset yhteisöt
Asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 1 luvun 2 §:ssä tarkoitetut
asunto-osakeyhtiöt tai asunto-osakeyhtiöön verrattavat osuuskunnat
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−

AsOyL (1599/2009) 28 luvun 2 §:ssä tarkoitetut keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt

Edellä mainitut yhteisöt ovat muun muassa julkisyhteisöjä sekä muita tuloverolaissa tarkoitettuja osittain verovapaita yhteisöjä ja yleishyödyllisiä
yhteisöjä. Tulolähdejakoon liittyvät lakimuutokset eivät koske edellä listattujen yhteisöjen tuloverotusta. Näillä yhteisöillä säilyy muun toiminnan tulolähde, johon kuuluvat esimerkiksi yleishyödyllisillä yhteisöillä niiden
omistamat metsäkiinteistöt. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Edellä listattujen yhteisöjen harjoittaman toiminnan varsinaisena tarkoituksena on muu kuin elinkeinotoiminnan harjoittaminen, ja niiden koko
toiminnasta elinkeinotoiminta usein muodostaa vain pienehkön osuuden.
Näiden yhteisöjen verotuksessa ei sovelleta elinkeinoverolakia yhteisömuodon perusteella, vaan ainoastaan silloin, kun ne harjoittavat EVL 1.1
§:ssä (1539/1992) tarkoitettua elinkeinotoimintaa. (Verohallinto, 2020d)
Kuten luvussa 5.1.1 on todettu, muihin kuin EVL 1 §:n 2 momentissa
(308/2019) nimenomaisesti mainittuihin yhteisöihin sovelletaan elinkeinoverolakia niiden yhteisömuodon perusteella, vaikka niiden toiminta
muistuttaisikin jonkin säännöksessä mainitun yhteisön toimintaa. Esimerkiksi yhdistyksiin ja säätiöihin, jotka eivät ole TVL 22 §:ssä (1535/1992) tarkoitetulla tavalla yleishyödyllisiä, sovelletaan elinkeinoverolakia niiden yhteisömuodon perusteella. (Verohallinto, 2020d)
Yhteisömuoto tai yhteisön yleishyödyllisyysasema voivat myös muuttua.
Jos yhteisö ei enää kuulu muutoksen vuoksi EVL 1 §:n 2 momentin
(308/2019) luetteloon, yhteisöllä ei enää voi olla henkilökohtaista eli muun
omaisuuden tulolähdettä, vaan sen toimintaa verotetaan yhteisömuodon
perusteella elinkeinoverolain mukaan. (Verohallinto, 2020d)
Jos yhteisömuodon muutos tapahtuu kesken verovuoden, sovellettava tuloverolaki määräytyy sen yhteisömuodon mukaan, joka verovelvollisella
on verovuoden lopussa. Yhteisön yleishyödyllisyysasema ei voi kuitenkaan
muuttua kesken verovuoden. Yhteisöä voidaan pitää tiettynä verovuonna
yleishyödyllisenä vain, jos se on täyttänyt TVL 22 §:ssä (1535/1192) asetetut edellytykset koko verovuoden ajan. (Verohallinto, 2020d)
5.2

Muu omaisuuden omaisuuslaji
Kaikki elinkeinotoiminnan tulolähteeseen kuuluva omaisuus luokitellaan
omaisuuden luonteen ja käyttötarkoituksen perusteella johonkin elinkeinoverolaissa määritellyistä omaisuuslajeista (Verohallinto, 2020d). Elinkeinoverolain yleisiä omaisuuslajeja ovat luvussa 4 tarkemmin käsitellyt rahoitusomaisuus, vaihto-omaisuus, sijoitusomaisuus ja käyttöomaisuus. Kuten luvusta 4 käy ilmi, omaisuuslaji vaikuttaa muun muassa hyödykkeen
hankintamenon jaksottamiseen, menetysten ja arvonalennusten vähennyskelpoisuuteen sekä luovutushintojen veronalaisuuteen.
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Tulolähdejakoa koskevien lakimuutosten yhteydessä ei ole muutettu yleisiä omaisuuslajeja koskevia säännöksiä. Ainoastaan rahoitusomaisuuden
määritelmää on väljennetty hieman. Yleisten omaisuuslajien säännöksiin
ei ole tehty muutoksia, koska muutokset vaikuttaisivat näin myös muiden
kuin yhteisömuotoisten elinkeinotoiminnan harjoittajien verotukseen.
Omaisuuslajeja määrittelevät säännökset eivät voi olla yhteisöjen verotuksessa erisisältöisiä kuin muilla elinkeinotoimintaa harjoittavilla. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Tulolähdejaon poistamisen vuoksi elinkeinotoiminnan tulolähteeseen on
kuitenkin lisätty uusi muun omaisuuden omaisuuslaji. Hallituksen esityksen mukaan (HE 257/2018) muun omaisuuden omaisuuslaji on tarpeen
eräiden perusteettomien etujen estämiseksi. Muun muassa erilaiset osakesijoitukset olisi luettava ilman muun omaisuuden omaisuuslajia lähinnä
käyttöomaisuuteen myös silloin, kun ne eivät liittyisi yhteisön varsinaiseen
liiketoimintaan. Näin yhteisön kautta tehdyt osakesijoitukset tulisivat käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoiton verovapauden piiriin. (Hallituksen
esitys HE 257/2018)
Hallituksen esityksen (HE 257/2018) mukaan verovapaus koskisi käytännössä lähes kaikenlaisia osakeomistuksia, jotka vastaavat vähintään kymmenen prosentin osuutta osakepääomasta. Muun muassa erilaiset holdingyhtiöt voisivat luovuttaa omistamansa osakkeet verovapaasti. Tämä olisi
hallituksen esityksen (HE 257/2018) mukaan ristiriidassa käyttöomaisuusosakkeiden verovapaata luovutusta koskevan säännöksen kanssa, jonka
tarkoituksena on lähtökohtaisesti ollut tehdä konsernien toimintaympäristöstä kansainvälisesti kilpailukykyinen. Tarkoituksena ei ole ollut mahdollistaa yhtiöiden kautta harjoitetun sijoitustoiminnan verovapautta.
Uusien lakimuutosten myötä elinkeinoverolakiin on lisätty 12 a §
(308/2019) , jonka mukaan muuta omaisuutta ovat EVL 1 §:n 2 momentissa
(308/2019) tarkoitetun yhteisön toimintaan kuuluvat varat, joita ei ole luettava elinkeinotoiminnan rahoitus-, vaihto-, sijoitus- tai käyttöomaisuuteen. Tulolähdejaon poistamista edeltävässä lainsäädännössä tällaisen
omaisuuden on katsottu kuuluvan yhtiön henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Veroilmoituksen varallisuuslaskelmalla henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluva omaisuus ilmoitetaan verovuoden 2019 loppuun saakka
TVL-omaisuutena.3
Verovuoden 2020 alusta lähtien niillä yhteisöillä, jotka kuuluvat tulolähdejaon poistamisen piiriin, muun omaisuuden omaisuuslajiin kuuluvat hyödykkeet eritellään veroilmoituksen varallisuuslaskelmalla seuraavalla tavalla:

3

TVL-omaisuutta on käsitelty tarkemmin luvussa 4.5.
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Kuva 6.

Muu omaisuus lomakkeella 6B (Verohallinto, 2020f).

Muun omaisuuden omaisuuslajiin katsotaan uusien lakimuutosten myötä
kuuluvaksi TVL-omaisuuden tavoin hyödykkeet, jotka eivät palvele yhteisön harjoittamaa elinkeinotoimintaa. Tällaisia ovat muun muassa edellä jo
useaan otteeseen henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvaksi mainitut
luonnollisen henkilön osakesijoituksia passiivisesti hallinnoivan holdingyhtiön osakeomistukset sekä sijoitustarkoituksessa hankitut kiinteistöt ja
osakehuoneistot, jotka ovat ulkopuolisiin suuntautuvan vuokraustoiminnan käytössä. (Verohallinto, 2020d)
Lisäksi muuhun omaisuuteen katsotaan kuuluvan esimerkiksi metsäkiinteistöjen, jotka eivät palvele yhteisön harjoittamaa elinkeinotoimintaa tai
maataloutta. Muuta omaisuutta ovat uusien säännösten mukaan myös
hyödykkeet, joita ei käytetä yhteisön tulonhankkimistoiminnassa. Tällaisia
hyödykkeitä ovat muun muassa osakkaan yksityiskäytössä ilman käypää
vastiketta tai luontoisetua olevat hyödykkeet, osakaslainat sekä osakkaan
harrastustoimintaa palveleva omaisuus. (Verohallinto, 2020d)
Kuten edellä on todettu, rahoitusomaisuuden määritelmää on uusien lakimuutosten yhteydessä hieman väljennetty. Tämän vuoksi esimerkiksi ennen yhteisön henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluneet rahat, pankkisaamiset sekä tulon hankkimiseen liittyvät saamiset voivat kuulua muun
omaisuuden omaisuuslajin sijaan rahoitusomaisuuteen. (Verohallinto,
2020d)
Omaisuus voi kuulua vain yhteen omaisuuslajiin. Omaisuuden omaisuuslaji
ratkaistaan pääasiallisen käytön perusteella. Omaisuuden omaisuuslaji ja
siihen sovellettavat verosäännökset ratkaistaan Verohallinnon (2020d)
mukaan esimerkiksi luovutustilanteissa sen perusteella, mihin omaisuuslajiin hyödyke luovutushetkellä kuuluu.
On myös huomioitava, että muun omaisuuden omaisuuslaji voi olla ainoastaan sellaisilla yhteisöillä, joiden verotuksessa ei enää sovelleta tuloverolakia. Mikäli yhteisön yhteisömuoto muuttuu ja sen verotuksessa sovelletaan jälleen tuloverolakia, yhteisöllä ei voi enää olla muun omaisuuden
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omaisuuslajia. Yhteisön muu omaisuus kuuluu tällöin yhteisön henkilökohtaiseen tulolähteeseen. (Hallituksen esitys HE 257/208)
5.2.1 Muun omaisuuden tulot ja menot
Tuloverolaki perustuu elinkeinoverolain tavoin tulojen verottamisen osalta
tulon laajaan veronalaisuuteen, kuten jo luvussa 3.2.2 on todettu. Näin ollen tulolähdejaon poistaminen ei pääosin vaikuta muuhun omaisuuslajiin
kuuluvasta omaisuudesta syntyvien tulojen verokohteluun. Poikkeuksen
edellä mainittuun muodostavat kuitenkin vakuutus- ja vahingonkorvaukset, jotka ovat TVL 78 §:n (1535/1992) perusteella verovapaita. Uusien lakimuutosten myötä vakuutus- ja vahingonkorvaukset, jotka liittyvät yhteisön muuhun omaisuuteen, ovat EVL 50 §:n (360/1968) nojalla aina veronalaista tuloa. (Verohallinto, 2020d)
Tulolähdejaon poistaminen ei vaikuta myöskään pääosin yhteisön muusta
omaisuudesta syntyvien menojen verokohteluun, sillä tulon hankkimiseen
ja säilyttämiseen liittyvät menot ovat myös tuloverolain mukaisessa verotuksessa vähennyskelpoisia. Tulolähdejaon poistaminen voi kuitenkin joiltain osin supistaa menon vähennyskelpoisuutta. Esimerkiksi edustusmenon luonteiset menot voidaan vähentää TVL:n mukaan kokonaan, mutta
EVL 8.1 §:n 8 kohdan (1087/2014) mukaan edustusmenoista on vähennyskelpoista vain puolet. (Verohallinto, 2020d)
Menetysten vähennyskelpoisuuteen tulolähdejaon poistaminen vaikuttaa
puolestaan enemmän kuin tulojen ja menojen verokohteluun. Tuloverolain mukaan saamisten menetykset eivät nimittäin ole lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia. Elinkeinoverolain mukaan saamisten menetykset voidaan
sen sijaan lähtökohtaisesti vähentää yhteisön tulosta. (Verohallinto,
2020d)
Muun omaisuuden saamisten menetyksille on lisätty oma kohtansa verovuoden 2020 veroilmoitukselle kohtaan elinkeinotoiminnan kulut:

Kuva 7.

Muun omaisuuden saamisten menetykset lomakkeella 6B (Verohallinto, 2020f).

5.2.2 Muun omaisuuden hankintamenot
Muun omaisuuden hankintamenoja koskien elinkeinoverolakiin on lisätty
kaksi uutta pykälää. Näistä toinen liittyy muun omaisuuden hankintamenojen jaksottamiseen, josta säädetään uudessa EVL 42 a §:ssä (308/2019).
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Tämän pykälän mukaan muun omaisuuden hankintamenon jaksottamisessa noudatetaan, mitä EVL 30–33, 33 a ja 34–41 §:ssä säädetään käyttöomaisuudesta. Maa-alueen, arvopaperin ja muun kulumattoman omaisuuden veronalaiset luovutushinnat ja muut vastikkeet tuloutetaan ja hankintameno tai sen vähennyskelpoinen osa poistetaan EVL 8 a §:ssä
(308/2019) säädetyin poikkeuksin sinä verovuonna, jona omaisuus on luovutettu, tuhoutunut, vahingoittunut tai lopullisesti menetetty.
Tulolähdejaon poistaminen ei pääsääntöisesti vaikuta poistojen tekemiseen, koska myös yhteisöjen tuloverolain mukaisessa verotuksessa poistojen tekemiseen on sovellettu TVL 114 §:n 1 momentin (474/1998) perusteella EVL 33 §:n (473/1998) pienhankintoja koskevaa säännöstä lukuun
ottamatta elinkeinoverolain säännöksiä. Muuhun omaisuuteen kuuluvan
kuluvan omaisuuden hankintameno vähennetään näin ollen verotuksessa
lähtökohtaisesti jaksottamalla se hankintamenosta tehtävien poistojen
avulla kuluksi eri verovuosille. (Verohallinto, 2020d)
Kuluvan omaisuuden osalta se osa omaisuuden hankintamenosta, jota ei
ole vähennetty poistoina, vähennetään omaisuuden luovuttamisen tai menettämisen yhteydessä. Kulumattomasta omaisuudesta, kuten arvopapereista tai maa-alueista, ei puolestaan voi tehdä poistoja, vaan niiden hankintameno vähennetään kokonaisuudessaan omaisuuden luovuttamisen
tai menettämisen yhteydessä. (Verohallinto, 2020d)
Toinen elinkeinoverolakiin lisätty säännös liittyykin muun omaisuuden luovuttamiseen ja siitä mahdollisesti syntyvään luovutustappioon. Muuhun
omaisuuteen kuuluvan hyödykkeen, kuten esimerkiksi kiinteistön, hankintamenon ja siten myös mahdollisen luovutustappion saa vähentää lähtökohtaisesti kaikista elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloista. Tämä eroaa
tuloverolain mukaisesta verotuksesta, jossa henkilökohtaisen tulolähteen
omaisuudesta syntyvä luovutustappio on vähennyskelpoinen vain omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta. (Verohallinto, 2020d)
Elinkeinoverolakiin lisätty uusi säännös on EVL 8 a § (308/2019), jossa säädetään muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutukseen liittyvistä rajoituksista. EVL 8 a §:n mukaan muuhun omaisuuteen kuuluvan,
muun kuin EVL 6 b §:n 2 momentin 2 kohdassa (717/2004) tarkoitetun yhtiön osakkeen ja avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden luovutuksesta syntynyt tappio on vähennyskelpoinen vain muun omaisuuden
luovutuksesta syntyneistä veronalaisista voitoista verovuonna ja viitenä
seuraavana verovuonna.
Toisin sanoen edellä mainitun pykälän mukaan muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiöosuuksien hankintamenoa ei voi vähentää luovutus- tai menetystilanteissa kaikista elinkeinotulolähteen tuloista. Niiden luovutuksesta syntyvän luovutustappion voi vähentää vain muun omaisuuden veronalaisista voitoista
verovuonna ja viitenä seuraavana verovuonna. (Verohallinto, 2020d)
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Muun omaisuuden luovutustappioille, jotka ovat vähennyskelpoisia vain
muun omaisuuden luovutusvoitoista, on veroilmoitukselle lisätty oma kohtansa:

Kuva 8.

Muun omaisuuden luovutustappiot lomakkeella 6B (Verohallinto, 2020f).

Seuraavassa Verohallinnon (2020d) esimerkissä on havainnollistettu tarkemmin osakkeiden verokohtelua luovutustilanteissa:
A Oy myy verovuonna C Oy:n osakkeita, jotka kuuluvat A Oy:n
verotuksessa muun omaisuuden omaisuuslajiin. C Oy:n osakkeiden luovutushinta on 10 000 euroa ja hankintameno
50 000 euroa, joten luovutuksesta syntyy luovutustappiota
40 000 euroa.
Yhtiön elinkeinotoiminnan tulos ennen luovutuksen huomioon ottamista on 20 000 euroa. C Oy:n osakkeiden luovutustappio on vähennyskelpoinen vain muun omaisuuden luovutuksesta syntyneistä voitoista, minkä vuoksi luovutustappiota ei saa vähentää verovuonna. Sen sijaan luovutustappio
voidaan vähentää viitenä seuraavana verovuonna mahdollisesti syntyvistä muun omaisuuden luovutusvoitoista. Yhtiön
elinkeinotoiminnan tulokseksi vahvistetaan 20 000 euroa.
Poikkeuksen edelliseen muodostavat EVL 8 a §:ssä (308/2019) mainitut
EVL 6 b §:n 2 momentin 2 kohdan (717/2004) mukaiset kiinteistö- ja
asunto-osakeyhtiöiden osakkeet. Niiden luovuttamisesta syntyvä tappio
on yhteisön verotuksessa vähennyskelpoinen suoraan elinkeinotoiminnan
tulosta, kuten seuraavasta Verohallinnon (2020d) esimerkistä käy ilmi:
A Oy myy verovuonna B Oy:n osakkeita sekä huoneisto-osakkeita. Molemmat hyödykkeet kuuluvat A Oy:n verotuksessa
muun omaisuuden omaisuuslajiin. B Oy:n osakkeiden luovutushinta on 100 000 euroa ja hankintameno 150 000 euroa,
joten luovutuksesta syntyy luovutustappiota 50 000 euroa.
Huoneisto-osakkeiden luovutushinta on 200 000 euroa ja
hankintameno 220 000 euroa, joten luovutuksesta syntyy
luovutustappiota 20 000 euroa.
Yhtiön elinkeinotoiminnan tulos ennen luovutusten huomioon ottamista on 45 000 euroa. Koska huoneisto-osakkeiden
luovutustappion saa vähentää kaikista elinkeinotoiminnan
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tuloista, elinkeinotoiminnan tulokseksi muodostuu 25 000
euroa.
B Oy:n osakkeiden luovutustappio on vähennyskelpoinen
vain muun omaisuuden luovutuksesta syntyneistä voitoista,
minkä vuoksi B Oy:n osakkeiden luovutustappiota ei saa vähentää verovuonna. Sen sijaan luovutustappio voidaan vähentää viitenä seuraavana verovuonna mahdollisesti syntyvistä muun omaisuuden luovutusvoitoista.
5.3

Vahvistettujen tappioiden vähentäminen
Kuten edellä luvussa 3.2.4 on todettu, Suomessa on käytössä tappiontasausjärjestelmä, mikä tarkoittaa sitä, että yhteisöillä on mahdollisuus vähentää syntyneet tappiot seuraavien vuosien tuloista niiden syntymisjärjetyksessä ja sitä mukaa kuin tuloa kertyy. Tulolähdejako vaikuttaa kuitenkin
tappioiden vähennyskelpoisuuteen, sillä yhdessä tulolähteessä syntynyttä
tappiota ei voi vähentää toisessa tulolähteessä. (Myrsky & Malmgrén,
2014, s. 314–315, 317)
Tuloverolain mukaan verotettavilla yhteisöillä voi myös syntyä henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappioita. Nämä luovutustappiot ovat luvussa
3.2.4 kuvatulla tavalla TVL 50 §:n (1535/1992) perusteella vähennyskelpoisia ainoastaan henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvan omaisuuden
luovutuksesta saadusta voitosta verovuonna ja sitä seuraavana viitenä
vuonna sitä mukaa kuin voittoa kertyy.
Tulolähdejaon piirissä olevilla yhteisöillä ennen verovuotta 2020 syntyneet
henkilökohtaisen tulolähteen tappiot sekä luovutustappiot vähennetään
elinkeinotoiminnan tulolähteessä vastaavassa laajuudessa kuin ne olisi
voitu vähentää henkilökohtaisessa tulolähteessä. (Verohallinto, 2020d)

5.3.1 Tulolähteen tappiot
Tuloverolain tappioita koskevaan 120 §:än (1535/1992) on lisätty uusien
tulolähdejaon poistamista koskevien lakimuutosten yhteydessä 3 momentti (309/2019). Sen mukaan muun toiminnan tappio vähennetään tulolähdejaon poistamisen piiriin kuuluvalta yhteisöltä 1.1.2020 lähtien elinkeinotoiminnan tulolähteen tulosta. Tappiot ovat TVL 119 §:n (1535/1992)
mukaan vähennyskelpoisia seuraavan 10 verovuoden aikana sitä mukaa
kuin tuloa syntyy.
Kuten edellä on todettu, tappiot vähennetään siinä järjestyksessä, kuin ne
ovat syntyneet. Mikäli yhteisöllä on esimerkiksi vahvistettuja TVLtulolähteen tappioita 20 000 euroa verovuodelta 2012 ja EVL-tulolähteen
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vahvistettuja tappioita 50 000 euroa verovuodelta 2013, tappioiden vähennysjärjestys verovuonna 2020 on Verohallinnon (2020d) ohjeistuksen
mukaisesti seuraavanlainen:

Elinkeinotoiminnan
tulos

Kuva 9.

TVL-tappio

EVL-tappio

verovuosi 2012

verovuosi 2013

20 000 €

50 000 €

Elinkeinotoiminnan
verotettava tulos

Henkilökohtaisen tulolähteen tappioiden vähennysjärjestys.

Tässä tapauksessa elinkeinotoiminnan veronalaisesta tuloksesta vähennetään ensin verovuonna 2012 syntynyt henkilökohtaisen tulolähteen tappio. Jos elinkeinotoiminnan tuloksesta jää henkilökohtaisen tulolähteen
tappion vähentämisen jälkeen vielä verotettavaa tuloa, siitä vähennetään
verovuonna 2013 syntynyttä elinkeinotoiminnan tappiota. (Verohallinto
2020d)
Henkilökohtaisen tulolähteen tappioiden vähennysoikeus elinkeinotoiminnan tulosta koskee vain verovuoden 2019 tai sitä aiempien verovuosien
tappioita. Tulolähdejaon poistamisen ulkopuolelle jäävillä yhteisöille voi
syntyä verovuodelta 2020 ja tätä myöhemmin henkilökohtaisen tulolähteen tappioita. Mikäli tällaisen yhteisön yhteisömuoto muuttuu niin, että
sitä verotetaan elinkeinoverolain mukaan, yhteisö ei saa vähentää verovuonna 2020 tai sen jälkeen syntyneitä henkilökohtaisen tulolähteen tappioita elinkeinotoiminnan tulosta. (Verohallinto, 2020d)
Sama pätee myös yhteisöihin, jotka sulautuvat tai jakautuvat tulolähdejaon poistamisen piirissä olevaan yhteisöön. Tällöin vastaanottava yhteisö
ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tulolähteessä niitä sulautuvalta tai jakautuvalta yhteisöltä siirtyviä henkilökohtaisen tulolähteen tappioita,
jotka ovat syntyneet verovuonna 2020 tai sen jälkeen. (Verohallinto,
2020d)
5.3.2 TVL-luovutustappiot
Vähentämättä olevat TVL 50 §:n (1535/1992) mukaiset henkilökohtaisen
tulolähteen luovutustappiot vähennetään uusien lakimuutosten myötä
1.1.2020 alkaen ensisijaisesti muun omaisuuden luovutuksesta syntyneestä voitosta. TVL-luovutustappiot vähennetään TVL 50 §:ssä säädettynä aikana eli verovuonna ja sitä seuraavana viitenä vuonna sitä mukaa
kuin voittoa kertyy. Lisäksi TVL-luovutustappiot vähennetään tulolähteen
tappioiden tapaan niiden syntymisjärjestyksessä. (Verohallinto, 2020d)
Jos yhteisölle ei ole syntynyt verovuoden aikana muun omaisuuden luovutusvoittoa, vähentämättä olevan TVL-luovutustappion voi vähentää hallituksen esityksen (HE 257/2018) mukaan myös käyttöomaisuusosakkeiden
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veronalaisista luovutusvoitoista ja käyttöomaisuuskiinteistöjen luovutuksesta syntyneistä voitoista. Luovutusvoittojen käyttöjärjestys TVLluovutustappioiden vähentämiseen on Verohallinnon (2020d) ohjeistuksen mukaan seuraavanlainen:

Muun omaisuuden
luovutusvoitto

Käyttöomaisuuskiinteistön luovutusvoitto

Veronalaisten
käyttöomaisuusosakkeiden
luovutusvoitto

Kuva 10. Luovutusvoittojen käyttöjärjestys TVL-luovutustappioiden vähentämiseen.
Toisin sanoen vähentämättömät TVL-luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti muusta omaisuudesta syntyneistä luovutusvoitoista. Mikäli yhtiölle
ei ole syntynyt muun omaisuuden luovutusvoittoja tai vanhojen TVLluovutustappioiden määrä ylittää muun omaisuuden luovutusvoittojen
määrän, TVL-luovutustappioita voi vähentää seuraavaksi käyttöomaisuuskiinteistön luovutusvoitosta. Viimeiseksi vähentämättömät TVLluovutustappiot vähennetään muiden kuin verovapaasti luovutettavien
käyttöomaisuusosakkeiden4 luovutusvoitosta. (Verohallinto, 2020d)
Muiden kuin verovapaasti luovutettavien käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitosta voi TVL-luovutustappion lisäksi tulla vähennettäväksi myös
EVL 6 b §:n 4 momentin (1077/2008) mukaista käyttöomaisuusosakkeiden
luovutustappiota sekä EVL 8 §:n 4 momentin (1077/2008) perusteella käyttöomaisuuteen kuuluneen yhtymäosuuden luovutustappiota. Mikäli yhteisöllä on kaikkia edellä mainittuja luovutustappioita vähentämättä ja ne on
vahvistettu eri vuosina, luovutustappiot vähennetään vanhimmasta luovutustappiosta alkaen. (Verohallinto, 2020d)
Jos yhteisölle on puolestaan vahvistettu samalta verovuodelta TVLluovutustappio, käyttöomaisuusosakkeiden vähennyskelpoinen luovutustappio ja yhtymäosuuden luovutustappio, veronalaisesta käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitosta vähennetään ensisijaisesti käyttöalaltaan
suppeinta luovutustappiota. Tällöin luovutustappioiden vähennysjärjestys
on Verohallinnon (2020d) ohjeistuksen mukaan seuraavanlainen:
Muun omaisuuden luovutusvoitto

4

Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen veronalaisuutta on käsitelty tarkemmin luvuissa 3.2.2 ja
4.5.
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Muun
omaisuuden luovutusvoitto

Veronalaisten
käyttöomaisuusosakkeiden
luovutusvoitto

Muun omaisuuden
luovutusvoitto

Käyttöomaisuuskiinteistön
luovutusvoitto

1) Käyttöomaisuusosakkeiden
luovutustappio
2) Yhtymäosuuden
luovutustappio
3) TVLluovutustappio

Kuva 11. Luovutustappion vähennysjärjestys veronalaisten käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitoista.
Näin ollen edellä kuvaillussa tilanteessa veronalaisista käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitoista vähennetään ensin käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappio, sitten yhtymäosuuden luovutustappio ja viimeiseksi
TVL-luovutustappio (Verohallinto, 2020d).
Tulolähteen tappioiden tapaan TVL-luovutustappioiden vähennysoikeus
koskee vain verovuoden 2019 ja sitä aiempien verovuosien luovutustappioita. Tästä syystä tulolähdejaon poistamisen ulkopuolelle jääville yhteisöille voi syntyä henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappioita. Mikäli yhteisön yhtiömuoto muuttuu niin, että yhtiötä verotetaan elinkeinoverolain
mukaan, yhteisö ei saa kuitenkaan vähentää verovuonna 2020 ja sitä myöhemmin syntyneitä henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappioita elinkeinotoiminnan tulosta. (Verohallinto, 2020d)
5.4

Muut lakimuutokset
Tulolähdejaon poistamiseen liittyviä lakimuutoksia on tehty elinkeinoverolain lisäksi useampaan muuhun lakiin. Muista laeista olennaisin lienee tuloverolaki, johon tehtyjä muutoksia ei kuitenkaan tässä luvussa ole enää
tarpeen eritellä. Tuloverolain muutoksia on käsitelty edellä useassa kohdassa. Muita lakeja, joihin tulolähdejaon poistamisella on ollut vaikutusta,
ovat konserniavustuksesta verotuksessa annettu laki, varojen arvostamisesta verotuksessa annettu laki, asuintalovarauksesta verotuksessa annettu laki ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettu laki. (Hallituksen esitys HE 1/2019)
Laki konserniavustuksesta verotuksessa
Konserniavustuksesta verotuksessa annettua lakia (825/1986) on muutettu niin, että kaikki yhteisöt, joihin sovelletaan EVL 1.2 §:n (308/2019)
perusteella elinkeinoverolakia, voivat antaa ja saada konserniavustusta yhtiön toiminnasta riippumatta. Näin ollen konserniavustuslain soveltaminen
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ei enää edellytä, että yhteisö harjoittaa EVL 1.1 §:ssä (1539/1992) tarkoitettua elinkeinotoimintaa. On kuitenkin huomioitava, että tulolähdejaon
poistamisen ulkopuolelle jääviltä yhteisöiltä konserniavustuslain soveltaminen edellyttää edelleen sitä, että yhtiö harjoittaa laissa määriteltyä elinkeinotoimintaa. (Verohallinto, 2020d)
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa
Varojen arvostamisesta verotuksessa annettuun lakiin (1142/2005) tehty
muutos koskee osakeyhtiön nettovarallisuutta ja osakkeen matemaattista
arvoa. Lakiin on tehty lisäys, jonka mukaan muu omaisuus otetaan huomioon yhteisön nettovarallisuutta ja osakkeen matemaattista arvoa laskettaessa vastaavalla tavalla kuin tulolähdejakoa edeltävässä verotuksessa
muuhun kuin elinkeinotoimintaan kuuluvat varat huomioidaan. (Hallituksen esitys HE 257/2018)
Laki asuintalovarauksesta verotuksessa
Tulolähdejaon poistamista edeltävässä lainsäädännössä asuintalovaraus
on vähennyskelpoinen pääsääntöisesti vain henkilökohtaisen tulolähteen
tulosta. Asuintalovarauksesta verotuksessa annettua lakia (846/1986) on
muutettu lakimuutosten yhteydessä niin, että pelkästään yhteisön tulon
verottaminen elinkeinotoiminnan tulolähteessä sen yhteisömuodon perusteella ei rajoita asuintalovarauksen vähentämistä. (Verohallinto, 2020d)
Näin ollen esimerkiksi tavallinen kiinteistöosakeyhtiö, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, mutta jota verotetaan EVL 1.2 §:n (308/2019) perusteella
elinkeinoverolain mukaan, voi tehdä asuintalovarauksen, jos muut asuintalovarauksen tekemiselle säädetyt edellytykset täyttyvät. Asuintalovarauksesta annettua laki ei ole muilta osin muutettu, joten asuintalovarauksen voi laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä vähentää elinkeinotoiminnan tulosta. (Verohallinto, 2020d)
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta
Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettua lakia
(1552/1995) on puolestaan muutettu niin, että lakiin on lisätty säännös
käyttämättömiin henkilökohtaisen tulolähteen ulkomaisen veron hyvityksiin liittyen. Kun yhteisö saa Suomessa toisessa valtiossa verotettua tuloa,
tulon kaksinkertainen verotus poistetaan hyvitysmenetelmän avulla. Jos
vieraassa valtiossa suoritettua veroa ei voida hyvittää kokonaan verovuonna, syntyy tulolähdekohtainen käyttämätön ulkomaisen veron hyvitys, joka voidaan hyvittää seuraavana viitenä verovuonna. (Hallituksen esitys He 257/2018)
Tulolähdejaon piiriin kuuluvalla yhteisöllä voi olla ennen verovuotta 2020
syntyneitä henkilökohtaisen tulolähteen käyttämättömiä ulkomaisen ve-
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ron hyvityksiä. Lakiin tehdyn lisäyksen mukaan käyttämättömät henkilökohtaisen tulolähteen ulkomaisen veron hyvitykset voidaan vähentää jatkossa elinkeinotoiminnan tulolähteessä, jos yhteisöllä ei ole enää henkilökohtaista tulolähdettä. (Verohallinto, 2020d)
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6

TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO
Kuten johdannossa on todettu, tämän työn tarkoituksena on paitsi esitellä
tulolähdejakoa ja sen poistamista lakimuutosten näkökulmasta, mutta
myös selvittää, millaisia käytännön vaikutuksia tulolähdejaon poistamisella on. Tulolähdejaon poistaminen vaikuttaa lukuisten yhteisöjen verotukseen. Yhtiöt kantavat vastuun muun muassa kustannuksista, mutta vastuu kirjanpidollisista sekä verotuksellisista asioista on usein tilitoimistoilla
yhtiön edustajina.
Tässä työssä tulolähdejaon poistamisen käytännön vaikutuksia tarkastellaan tilitoimistotyön näkökulmasta. Tutkimus on laadullinen ja se on suoritettu puolistrukturoidun haastattelun keinoin. Työtä varten on haastateltu
kolmen eri tilitoimiston edustajaa.
Seuraavassa alaluvussa käydään tarkemmin läpi laadullista tutkimusotetta.
Lisäksi luvuissa 6.2 ja 6.3 esitellään tutkimusaineisto ja käydään läpi, kuinka
aineistoa on tutkimuksessa käsitelty.

6.1

Laadullinen tutkimus
Vilkan (2015) mukaan Varto (1992, s. 23–24) määrittelee kvalitatiivisen eli
laadullisen tutkimuksen tutkimukseksi, jossa tutkitaan ihmisten välisten
sosiaalisten merkitysten maailmaa. Laadullisella tutkimuksella tavoitellaan
ihmisen omia kuvauksia koetusta todellisuudesta. Alasuutarin (1994, s. 34)
mukaan laadullisen tutkimuksen erityispiirre on se, että tavoitteena ei ole
totuuden löytäminen, vaan tavoitteena on esimerkiksi näyttää ihmisen toiminnasta jotain (Vilkka, 2015). Yhteistä koko laadullisen tutkimuksen kirjolle onkin elämismaailman tutkiminen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006).
Nimitys laadullinen tutkimus saattaa olla harhaanjohtava ja voi antaa vaikutelman paremmasta, pehmeämmästä tutkimuksesta pinnalliseen ja kovaan kvantitatiiviseen verrattuna (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka,
2006). Asia ei kuitenkaan ole näin. Kyseessä on kaksi erilaista tutkimusotetta. Hirsjärven & Hurmeen (2008, s. 22) mukaan Glesne & Peshkin
(1992) toteavat kvantitatiivisen tutkimuksen pyrkivän tulosten yleistettävyyteen, ennustettavuuteen ja kausaaliselityksiin. Laadullinen tutkimus
pyrkii puolestaan tulkintaan ja toimijoiden näkökulman ymmärtämiseen.
Laadullisen tutkimuksen tutkimusaineistoa voidaan kerätä monella tavalla.
Laadullisen tutkimusmenetelmän tutkimusaineistoksi soveltuvat niin esineet, kuvanauhoitteet, monimediatuotteet, dokumenttiaineistot, päiväkirjat, kirjeet, elämänkerrat, kirjoitelmat kuin kouluaineet ja muut sellaiset.
Usein tutkimusaineistoksi valitaan kuitenkin ihmisten kokemukset puheen
muodossa, jolloin tutkimusaineisto kerätään haastatteluina. (Vilkka, 2015)
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Vilkan (2015) mukaan Tuomi & Sarajärvi (2002, s. 8) ovat todenneet, että
haastattelusta ja erityisesti syvähaastattelusta onkin tullut synonyymi laadulliselle tutkimukselle. Syvähaastattelu ei kuitenkaan ole Vilkan (2015)
mukaan sama asia kuin laadullinen tutkimusmenetelmä, vaan se on ainoastaan yksi monista aineiston keräämisen tavoista.
Haastattelu, josta käytetään tutkimuksen yhteydessä myös nimitystä tutkimushaastattelu, on hyvin joustava menetelmä ja se sopii moniin erilaisiin
tutkimustarkoituksiin. Koska haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä
vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa, haastattelutilanne luo mahdollisuuden suunnata tiedonhankintaa itse tilanteessa. (Hirsjärvi & Hurme,
2008, s. 34) Laadullisen tutkimusmenetelmän tutkimushaastattelumuotoja ovat lomakehaastattelu, teemahaastattelu ja avoin haastattelu
(Vilkka, 2015).
Lomakehaastattelu, jota voidaan kutsua myös strukturoiduksi tai standardoiduksi haastatteluksi, on toimiva aineiston keräämisen tapa, kun tutkimusongelma ei ole kovin laaja. Lomakehaastattelun tavoitteena on hyvin
rajattua asiaa koskevien mielipiteiden, näkemysten, käsitysten tai kokemusten kuvaaminen. Lomakehaastattelulla voidaan esimerkiksi kartoittaa
palvelun laatua. (Vilkka, 2015)
Lomakehaastattelulle on ominaista, että kysymysten muoto ja esittämisjärjestys on ennalta päätetty (Vilkka, 2015). Lomakehaastattelun suurin
vaikeus on haastattelulomakkeen ja kysymysten muotoilu. Itse haastattelu
on kuitenkin varsin helppo toteuttaa, eikä vastauksiin kulu paljon aikaa.
(Hirsjärvi & Hurme, 2006, s. 45)
Teemahaastattelu, josta käytetään myös nimitystä puolistrukturoitu haastattelu, on yleisimmin käytetty tutkimushaastattelun muoto. Teemahaastattelussa poimitaan tutkimusongelmasta keskeiset aiheet ja teemat,
joista vastaaja voi antaa oman kuvauksensa. (Vilkka, 2015) Teemahaastattelussa kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa tai järjestystä, mikä tekee siitä
puolistrukturoidun. Teemahaastattelu ei ole kuitenkaan täysin vapaa niin
kuin syvähaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme, 2006, s. 48)
Teemahaastattelun toteuttamistapoja on monia. Tavallisin tapa on tehdä
yksilöhaastatteluja, mutta ryhmähaastattelut ovat monissa tapauksissa
käyttökelpoinen menettely. Ryhmähaastattelusta on vielä alalajeja, joita
ovat parihaastattelu ja täsmäryhmähaastattelu. Ryhmähaastatteluja voidaan pitää keskusteluna, jonka tavoite on vapaamuotoinen. (Hirsjärvi &
Hurme, 2006, s. 61)
Avoimessa haastattelussa, jota kutsutaan myös syvähaastatteluksi tai
strukturoimattomaksi haastatteluksi, käytetään avoimia kysymyksiä. Avoimet haastattelut muistuttavat keskustelua, jossa aiheen määrittely on väljää ja siirtyminen aiheesta toiseen tapahtuu haastateltavan ehdoilla. (Hirsjärvi & Hurme, 2006, s. 45–46) Tyypillistä avoimelle haastattelulle on, että
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se toteutetaan yksilöhaastatteluna ja se perustuu vuorovaikutukseen.
Avoimen haastattelun voi toteuttaa myös ryhmähaastatteluna. (Vilkka,
2015)
6.2

Tutkimusaineisto
Kuten edellä on jo todettu, tämän työn tutkimusaineisto on kerätty puolistrukturoiduilla haastatteluilla eli teemahaastatteluilla. Haastatteluja
suoritettiin vuoden 2020 keväällä ja alkusyksyllä kolme, ja ne suoritettiin
kaikki yksilöhaastatteluina.
Haastateltavat valittiin Taloushallintoliiton auktorisoitujen tilitoimistojen
joukosta. Taloushallintoliiton (2018a) mukaan auktorisoidun tilitoimiston
merkitys näkyy siinä, että tilitoimiston osaaminen, järjestelmät ja toimintamallit on tarkastettu. Lisäksi Taloushallintoliitto valvoo, että tilitoimistosta löytyy alan tiukimman seulan eli KLT-tutkinnon (kirjanpidon- ja laskentatoimen tutkinto) suorittaneita ammattilaisia.
Taloushallintoliitto (2018b) on koonnut internetsivuilleen kuvailunsa mukaan Suomen parhaat auktorisoidut tilitoimistot, joita voi hakea tilitoimistohausta esimerkiksi paikkakunnan mukaan tai suoraan nimellä. Tätä työtä
varten tilitoimistohaku rajoitettiin alustavasti Pirkanmaan ja Hämeen tilitoimistoihin.
Tilitoimistojen valintakriteerinä oli työntekijämäärän mukainen koko, joka
kävi ilmi tilitoimistojen tiedoista Taloushallintoliiton internetsivuilla. Työhön haluttiin saada keskisuuria tilitoimistoja. Tilitoimistoille lähetettiin
sähköpostilla haastattelupyyntö Taloushallintoliiton tilitoimistokohtaisista
tiedoista löytyville vastuu-/yhteyshenkilöille.
Haastateltavien löytäminen pelkästään Pirkanmaan ja Hämeen auktorisoiduista tilitoimistoista osoittautui yllättävän vaikeaksi yhteiskunnassa valinneiden olosuhteiden sekä tilitoimistojen työkiireiden vuoksi. Tästä syystä
tilitoimistohakua laajennettiin Helsingin seudun sekä Etelä-Pohjanmaan tilitoimistoihin. Haastattelupyyntöjä lähetettiin yhteensä 33 tilitoimistoon.
Lopulta haastattelupyyntöön vastasi kolme tilitoimistoa. Työtä varten oli
alustavasti tarkoitus saada 3–5 haastateltavaa.
Haastattelupyyntöön vastanneista yksi tilitoimisto oli Etelä-Pohjanmaalta
ja kaksi Pirkanmaalta. Haastattelut tilitoimistojen edustajien kanssa suoritettiin yksilöhaastatteluina, ja ne suoritettiin palaverin muodossa Microsoft Teamsin välityksellä. Haastateltaville lähetettiin haastattelukysymykset sähköpostitse etukäteen, jotta he pystyivät valmistautumaan kysymyksiin ennen haastattelua.
Haastattelukysymykset olivat teemahaastattelun muodon mukaisesti järjestetty teemoittain. Teemoja olivat taustatiedot, tuloverolain muutok-
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sesta aiheutuneet käytännön toimet, tuloverolainsäädännön tulkintaongelmat, sekä tuloverolainsäädännön uudistuksen hyödyt ja mahdolliset
haitat. Jokaiseen teemaan liittyi 1–3 kysymystä ja joidenkin kysymysten
alla oli kolme tarkentavaa kysymystä. Kysymysten muotoilulla pyrittiin
välttämään kyllä tai ei -vastauksia. Haastateltaville lähetetyt kysymykset
löytyvät liitteestä 4.
6.3

Tutkimusaineiston käsittely
Teemahaastattelujen luonteeseen kuuluu, että haastattelut tallennetaan.
Tällä tavalla haastattelu sujuu nopeasti ja ilman katkoja. Kun haastattelu
on tallennettu, aineiston purkamiseen on valittavissa kaksi tapaa. Yksi
vaihtoehto on, että aineisto kirjoitetaan tekstiksi eli litteroidaan. Toinen
vaihtoehto on, että aineistoa ei kirjoiteta tekstiksi, vaan päätelmiä tehdään
suoraan tallennetusta aineistosta. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 92, s. 138)
Edellä mainituista vaihtoehdoista litterointi lienee tavallisempi tapa purkaa aineisto. Jos haastateltavia on kuitenkin ollut vain muutamia ja kun
haastattelu ei ole kestänyt pitkään, tällöin päätelmien tekeminen suoraan
tallennetusta materiaalista on helpompaa. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s.
138)
Kuten edellä on todettu, laadullisella tutkimusmenetelmällä tutkitaan ihmisten välisten sosiaalisten merkitysten maailmaa. Tätä merkitysten maailmaa voidaan tutkia muun muassa sisällönanalyysillä, jolla Tuomi & Sarajärvi (2002, s. 107–108) tarkoittavat Vilkan (2015) mukaan tutkimusaineiston kuvaamista sanallisesti. Sisällönanalyysillä tutkimusaineistosta karsitaan epäolennainen informaatio pois. Sisällönanalyysiä ohjaavat tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset. (Tuomi & Sarajärvi 2002, s. 102, s. 110–
115 kirjassa Vilkka, 2015)
Tämän työn tutkimusaineisto on kerätty Microsoft Teamsin välityksellä
tehdyillä haastatteluilla. Haastattelut tallennettiin Microsoft Teamsin tallennus-työkalun avulla haastateltavilta saadulla luvalla. Haastattelut tallennettiin, jotta mitään oleellista ei jää pois. Lisäksi tallentamisella haluttiin
estää turhat katkot haastatteluissa.
Haastatteluaineiston purkamiseen ei tässä työssä käytetty litterointia,
koska haastattelut olivat kestoltaan alle 20 minuuttia. Näin ollen aineisto
purettiin teema- ja kysymyskohtaisesti suoraan tallenteista. Aineiston analyysiä ohjasivat lähinnä tutkimuskysymykset, jotka ovat seuraavat:
•
•

Mitä muutoksia henkilökohtaisen tulolähteen poistaminen aiheuttaa yhteisöjen tuloverotukseen?
Miten tulolähdejaon poistaminen vaikuttaa tilitoimistojen tekemään työhön?
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7

TULOLÄHDEJAON OSITTAISEN POISTAMISEN VAIKUTUKSET
TILITOIMISTOTYÖHÖN
Kuten edellä on todettu, tätä työtä varten haastateltiin kolmen eri tilitoimiston edustajaa. Haastattelut suoritettiin anonyymisti, mistä johtuen
tässä työssä ei käytetä haastateltavien eikä tilitoimistojen nimiä tai muita
sellaisia yksilöintitietoja, joista haastateltavan tai tilitoimiston voisi tunnistaa. Haastateltavista tilitoimistojen edustajista käytetään tässä työssä nimitystä haastateltava 1, haastateltava 2 ja haastateltava 3. Tilitoimistoihin
viitataan vastaavasti nimityksillä tilitoimisto 1, tilitoimisto 2 ja tilitoimisto
3.
Tätä työtä varten tehdyn haastattelututkimuksen tarkoituksena ei ole ollut
tehdä yleistäviä johtopäätöksiä, vaan selvittää kolmen tilitoimiston näkemyksiä tulolähdejaosta, sen poistamisesta5 ja näiden vaikutuksista tilitoimistotyöhön. Seuraavassa käydään läpi haastatteluiden tulokset.

7.1

Taustatiedot
Haastattelun aluksi haastateltavilta kysyttiin taustatietona, kuinka paljon
tilitoimistoilla oli yhteisöasiakkaita. Lisäksi heiltä kysyttiin, kuinka montaa
yhteisöasiakasta tulolähdejaon poistaminen koskettaa sekä kuinka monella yhteisöasiakkaalla on useampi kuin yksi tulolähde.
Haastateltava 1 edusti pirkanmaalaista tilitoimistoa, joka on osa isompaa
konsernia. Kyseisellä tilitoimistolla oli haastatteluhetkellä (18.5.2020) noin
200 asiakasta, joista noin 50 oli yhteisöjä. Näistä 50 yhteisöstä arviolta noin
kymmenellä oli useampi kuin yksi tulolähde ja näitä kaikkia tulolähdejaon
poistaminen koskettaa.
Haastateltava 2 edusti Etelä-Pohjanmaalla sijaitsevaa tilitoimistoa. Tilitoimistolla oli haastatteluhetkellä (4.8.2020) 1 680 asiakasta, joista pääosa oli
yhteisöasiakkaita. Näistä yhteisöasiakkaista haastateltavan 2 mukaan noin
neljäs- tai viidesosalla oli useampi kuin yksi tulolähde ja näitä kaikkia tulolähdejaon poistaminen myös koskettaa.
Haastateltava 3 edusti myös pirkanmaalaista tilitoimistoa. Kyseisen tilitoimiston asiakasmäärät eivät ole julkista tietoa, joten haastateltava 3 ei voinut antaa tähän liittyvää tietoa haastattelua varten. Haastateltava 3 antoi
kuitenkin arvion tulolähdejakoa ja sen poistamista koskevien yhteisöjen
määrästä. Haastatteluhetkellä (1.9.2020) tällaisia yhteisöjä oli noin 10 %:a
tilitoimiston koko asiakasmäärästä.

5

Haastattelussa sekä haastateltaville lähetetyssä haastattelulomakkeessa on käytetty termiä tulolähdejaon poistuminen. Lähdeaineistoissa sanan poistuminen tilalta on käytetty sanaa poistaminen. Näin ollen
myös tässä työssä käytetään termiä tulolähdejaon poistaminen.
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7.2

Tulolähdejaon poistamisen aiheuttamat käytännön toimet
Seuraavaksi haastateltavilta kysyttiin, mitä käytännön muutoksia tilitoimiston on täytynyt tehdä tulolähdejaon poistamiseen liittyen. Tarkentavina kysymyksinä esitettiin, onko tilitoimisto joutunut uudistamaan tilikarttaa, onko tilitoimistossa tehty ohjelmistopäivityksiä, ja onko tilitoimistossa pidetty tulolähdejaon poistamiseen liittyviä koulutuksia. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin, kuinka paljon muutosten toteuttamiseen on mennyt
aikaa.
Tilitoimistoissa 1 ja 2 ei ollut haastateltavien mukaan jouduttu muuttamaan tulolähdejaon poistamiseen liittyen tilikarttaa. Haastateltavan 1 mukaan esimerkiksi aikaisemmin tuloverolain mukaan verotetut vuokratuotot
kirjataan jatkossa samalle tilille kuin ennenkin, mutta ne todennäköisesti
siirretään kirjanpitokaavassa liikevaihtoon.
Tilitoimistossa 3 oli puolestaan muutettu tilikarttaa. Koska tulolähdejaon
poistamisen vuoksi yhteisöille on tullut uutena muun omaisuuden omaisuuslaji, tilitoimiston tilikarttaan oli haastateltavan 3 mukaan lisätty tilejä,
jotta verotus saadaan menemään oikein. Tilikartan muutos johtui haastateltavan 3 mukaan siitä, että muun omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot
käsitellään eri tavalla riippuen siitä, onko kyseessä esimerkiksi muuhun
omaisuuteen liittyvä kiinteistö tai arvopaperi.
Ohjelmistopäivityksiin liittyen sekä haastateltava 1 että haastateltava 2
vastasivat, että tilitoimistoissa oli käytössä monia eri ohjelmistoja, joiden
päivityksistä vastaavat ohjelmistojen toimittajat. Tilitoimistossa 3 oli puolestaan käytössä oma tilitoimistossa kehitetty ohjelma. Tilitoimistossa 3 oli
jouduttu päivittämään erityisesti verojaksotuslomaketta, joka on työkalu,
jolla verojaksotus laaditaan.
Koulutuksia tulolähdejaon poistamiseen liittyen oli ollut ja oli myös vielä
tulossa sekä tilitoimistossa 2 että 3. Tilitoimistossa 3 oli ollut kaikille kirjanpitäjille ensimmäinen koulutus jo syksyllä 2019. Haastateltava 3 oli myös
itse pitänyt koulutuksia asiaan liittyen. Tilitoimistossa 2 osa työntekijöistä
oli puolestaan osallistunut ulkopuolisen tahon pitämään koulutukseen,
minkä jälkeen tilitoimistossa opastettiin saadun koulutuksen perusteella
muita työntekijöitä. Koko henkilöstölle oli tulossa syksyllä 2020 vielä tulolähdejaon poistamiseen liittyvä koulutuspäivä.
Tilitoimistossa 1 ei ollut vielä ollut tulolähdejaon poistamiseen liittyvää
koulutusta. Tietoa tulolähdejaon poistamisesta oli saatu TaxFaxin välityksellä. Haastateltavan 1 mukaan TaxFax on Veronmaksajain Keskusliitto ry:n
sähköpostitse lähettämä uutiskirje.
Aikaa tulolähdejaon poistamiseen liittyvien muutosten toteuttamiseen ei
ollut haastateltavien mukaan tilitoimistoissa 1 ja 2 mennyt vielä haastatteluvaiheessa kovinkaan paljon. Haastateltavan 1 mukaan vaikutus näkyy
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vasta, kun tilikauden 2020 tilinpäätös tehdään. Kyseessä oli muutenkin
haastateltavan 1 mukaan vain verotustekninen muutos. Myös haastateltavan 2 mukaan aikaa ei ollut vielä haastatteluhetkellä mennyt paljon, koska
osa muutoksista oli vielä tulossa. Joitakin asiakaskohtaisia muutoksia oli
tehty, mutta veroilmoitusta varten muutoksia tehdään vasta, kun verovuoden 2020 veroilmoitusta ollaan antamassa.
Tilitoimistossa 3 aikaa oli välittömästi kustannusten ohella kulunut jaksotustyökalun päivittämiseen sekä sen pohtimiseen, miten muuttunut tilanne saadaan ratkaistua. Välillisesti aikaa (sekä kustannuksia) oli myös kulunut, mutta sitä oli haastateltavan 3 mukaan hieman vaikeampi arvioida.
Jokaiselle kirjanpitäjälle oli annettu koulutusta, mutta tämän lisäksi aikaa
varmasti menee vielä myöhemmin asioiden kertaamiseen. Näin ollen haastattelija 3 näki, että aikaa kuluu ja kustannuksia kertyy tulolähdejaon poistamiseen liittyvien muutosten toteuttamiseen vielä välillisesti.
7.3

Tulolähdejaon tulkintaongelmat
Hallituksen tulolähdejaon poistamista koskevasta esityksestä (HE
257/2018) on jo käynyt ilmi, että tulolähdejako on aiheuttanut tulkintaongelmia. Tästä johtuen haastateltavilta kysyttiin, mitä tulkintaongelmia verovuoden 2019 loppuun voimassa ollut lainsäädäntö on aiheuttanut. Lisäksi haastateltavilta kysyttiin, mitä tulkintaongelmia uusi lainsäädäntö voi
aiheuttaa.
Haastateltavan 1 mukaan lakiuudistuksia edeltävät tulkintaongelmat ovat
tilitoimistossa 1 liittyneet mökin vuokraukseen. Joillakin tilitoimiston 1 yhteisöasiakkailla oli vuokrattavia mökkejä, joita Verohallinto ei ollut hyväksynyt kuuluvaksi elinkeinotoiminnan piiriin. Haastateltava 1 ei nähnyt, että
tulolähdejaon poistaminen voisi aiheuttaa tulkintaongelmia, koska jatkossa kaikki verotetaan elinkeinotoiminnan tulolähteessä. Haastateltavan
1 mukaan toiminta helpottuu tulolähdejaon poistamisen myötä.
Haastateltavan 2 mielestä suurin ongelma ennen lakimuutoksia oli se,
kuinka henkilökohtaisen tulolähteen voi ylipäänsä tunnistaa. Haastateltavan 2 mukaan henkilökohtaisen tulolähteen määritelmä on ollut melko selkeä. Tästä huolimatta välillä jonkin yhteisön tulo on verotettu elinkeinotoiminnan tulolähteessä, vaikka olisi pitänyt verottaa henkilökohtaisessa tulolähteessä.
Tulolähdejaon poistamiseen liittyviä tulkintaongelmia haastateltavalle 2 ei
ollut vielä tullut vastaan, koska asia oli vielä niin uusi eikä haastateltava 2
ollut vielä haastatteluvaiheeseen mennessä joutunut antamaan kovin
montaa veroilmoitusta verovuodelle 2020. Haastateltava 2 näki kuitenkin,
että mahdolliset tulkintaongelmat voivat liittyä muun omaisuuden luovutustappioiden vähennysoikeuksiin, koska kaikkea ei kuitenkaan saa vähentää suoraan elinkeinotoiminnan tulosta.
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Haastateltava 3 näki tulkintaongelmien liittyneen ennen tulolähdejaon
poistamista erityisesti arvopapereihin, joiden kohdalla pohdintaa oli aiheuttanut se, täyttääkö arvopaperitoiminta elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Välillä Verohallinto on ollut eri mieltä tilitoimiston sekä yhteisön
kanssa. Haastateltavan 3 mielestä kiinteistöjen tulolähde on ollut helpompi hahmottaa, ja nyt niiden osalta verokohtelu helpottuu entisestään.
Haastateltavan 3 mukaan tulkintaongelmat ja pohdinta muuttavat jatkossa muotoaan. Haastateltava 3 nosti myös esiin luovutustappioiden vähennyskelpoisuuden. Hän totesi, että pohdintaa varmasti aiheuttaa se,
onko muun omaisuuden luovutustappio suoraan elinkeinotoiminnan tulosta vähennyskelpoinen vai ainoastaan muun omaisuuden luovutusvoitoista.
7.4

Tulolähdejaon poistamisen hyödyt ja haitat
Lopuksi haastateltavilta kysyttiin, mitä hyötyjä ja mahdollisia haittoja he
näkivät tulolähdejaon poistamisessa tilitoimistotyön kannalta. Tarkentavina kysymyksinä heille esitettiin, vaikuttaako tulolähdejaon poistaminen
jotenkin tilitoimiston laskutukseen, tehokkuuteen tai kannattavuuteen. Lisäksi haastateltavat saivat kertoa, jos heillä oli vielä jotain lisättävää tulolähdejaon poistamiseen liittyen.
Haastateltava 1 ei nähnyt tulolähdejaon poistamisen vaikuttavan sinänsä
yhtiön laskutukseen, tehokkuuteen tai kannattavuuteen, vaikka verolaskenta hänen mukaansa kuitenkin helpottuu, yksinkertaistuu ja nopeutuu.
Hän perusteli asiaa sillä, että verot lasketaan vain kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi haastateltavan 1 mielestä tulolähdejako ei ole
ollut hankala, jos siihen on perehtynyt, ja kun on pitänyt erilliset laskelmat
elinkeinotoiminnan ja henkilökohtaisen tulolähteen tuloista.
Haastateltava 2 totesi puolestaan, että lakimuutokset eivät suoranaisesti
vaikuta laskutukseen. Tehokkuuteen ja kannattavuuteen ne vaikuttavat
hieman, mutta ei merkittävästi. Vaikutus tehokkuuteen ja kannattavuuteen tuli haastateltavan 2 mukaan siitä, kun tekeminen on jatkossa suoraviivaisempaa sen myötä, kun kaikki tulot ovat samassa tulolähteessä. Pois
lukien kuitenkin muun omaisuuden luovutustappiot, joiden käsittely ei ole
ihan niin suoraviivaista. Suoraviivaisuudesta huolimatta vaikutus ei ole
haastateltavan 2 mukaan suuri, koska muu omaisuus ja siitä syntyneet tulot täytyy edelleen kirjanpidossa eritellä.
Lisäksi haastateltava 2 totesi, että muutos on suurempi asiakkaan näkökulmasta. Aikaisemmin on ollut vaikeaa selittää esimerkiksi sitä, miksi yhteisölle jää verotettavaa tuloa, vaikka yhteisön tulos tilinpäätöksen mukaan
on ollut tappiollinen. Asiakkaiden on ollut vaikea hahmottaa sitä, että elinkeinotoiminnan tulos voi olla tappiollinen ja henkilökohtaisen tulolähteen
tulos samalla voitollinen.
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Isoimpana asiana haastateltava 3 näki tulolähdejaon poistamisessa sen
hyödyn, mitä siitä seuraa. Hyödyksi hän mainitsi sen, että tulolähdejaon
poistaminen helpottaa tekemistä. Haittana hän näki sen, että kyseessä on
kuitenkin muutos. Muutostilanteessa joutuu aina opettelemaan vanhasta
pois, mikä tuo varmasti välillisesti kustannuksia. Lisäksi haastateltava 3 totesi, että muutos on erilainen kuin alun perin ajatteli. Tulolähdejako poistui, mutta kaikki ei ole ihan niin suoraviivaista viitaten muun muassa luovutustappioiden vähennyskelpoisuuteen.
Kaikki kolme haastateltavaa olivat sitä mieltä, että tulolähdejaon poistaminen on kuitenkin hyvä muutos, jota on odotettu kauan. Haastateltava 1
näki, että tulolähdejako on ollut verottajan keino päästä kiinni esimerkiksi
vuokratuloihin, mutta nyt tämä mahdollisuus poistuu. Tämä on yhteisöjen
kannalta hyvä asia. Myös haastateltavan 2 mielestä muutos on asiakkaan
kannalta edullisempi.
Haastateltava 2 totesi myös, että muutos suoraviivaistaa kirjanpitoa sekä
verotusta. Yhteisö toimii kuitenkin yhtenä yksikkönä, joten tulolähdejaon
poistaminen vaikuttaa yhteisön kokonaistoimintaan ja kokonaistulokseen.
Samalla muutos helpottaa verojen laskemista.
Haastateltava 3 toi kuitenkin esiin sen seikan, että tulolähdejakoon liittyvät
muutokset realisoituvat paremmin vasta keväällä 2021. Suurimmalla osalla
yhteisöistä tilikausi on haastateltavan 3 mukaan kalenterivuosi, jolloin tilinpäätökset sekä veroilmoitukset tehdään keväällä. Näin ollen vasta keväällä 2021 käy paremmin ilmi, kuinka lakiuudistukset ja muutokset on sisäistetty ja kuinka paljon menee vielä aikaa niiden sisäistämiseen.
7.5

Johtopäätökset
Vaikka haastattelututkimuksen tarkoituksena ei ole ollut tehdä yleistäviä
johtopäätöksiä, haastateltavilla nousi esiin useita samoja seikkoja koskien
tulolähdejakoa ja sen poistamista. Päällimmäiseksi näistä seikoista nousi
se yksinkertainen tosiasia, että kaikki tilitoimistojen edustajat kokivat tulolähdejaon poistamisen hyväksi asiaksi.
Haastateltava 3 nosti kuitenkin useammin esille sen, että vaikka tulolähdejaon poistaminen on hyvä asia, muutos ei ole lopulta niin suoraviivainen
kuin oli aluksi ajatellut. Eniten hankaluuksia aiheuttanee alkuun muun
omaisuuden luovutustappioiden vähennyskelpoisuus, jota haastateltava 3
myös korosti.
Kuten luvussa 5.2.2 on todettu, muun omaisuuden omaisuuslajiin kuuluvan hyödykkeen luovutustappion saa lähtökohtaisesti vähentää elinkeinotoiminnan tulosta. Kuitenkin tiettyjen kriteerien mukaisten muuhun
omaisuuteen kuuluvien osakkeiden sekä yhtymäosuuksien luovutustappiot ovat vähennyskelpoisia vain muun omaisuuden luovutusvoitoista. Vaikeuksia jatkossa tuleekin todennäköisesti olemaan sen pohtimisessa,
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minkä muuhun omaisuuteen kuuluvan hyödykkeen luovutustappion saa
vähentää suoraan elinkeinotoiminnan tulosta.
Kaikki haastateltavat toivat myös esiin tulolähdejaon tulkintaan liittyvän
ydinongelman. Tämä ydinongelma on se, miten henkilökohtaisen tulolähteen voi tunnistaa. Helpoiten ymmärrettäväksi esimerkiksi haastatteluissa
ilmeni vuokraustoiminta. Lisäksi haastateltava 3 mainitsi arvopaperikaupan, joka on voinut ennen tulolähdejaon poistamista olla joko elinkeinotoimintaa tai henkilökohtaisen tulolähteen alaista toimintaa, kuten edellä on
useasti todettu.
Yksikään haastateltavista ei kuitenkaan nostanut esille sitä, että tulolähdejaon poistamisen myötä elinkeinotoiminnan käsitteen sisältö säilyy samana. Näin ollen jatkossa pohdintaa voi aiheuttaa myös se, millä perusteilla omaisuus kuuluu muun omaisuuden omaisuuslajiin. Vaikka TVLomaisuuteen kuuluneesta hyödykkeestä syntyneet tulot verotetaan jatkossa elinkeinotoiminnan tulolähteessä, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
omaisuus kuuluu johonkin elinkeinoverolain mukaiseen omaisuuslajiin.
Tulolähdejaon poistamisella ei vaikuta olleen haastateltujen tilitoimistojen
työhön kovin suuria vaikutuksia käytännön tasolla. Vain yhden tilitoimiston
tilikarttaan oli tehty muutoksia. Myös koulutusten määrät vaikuttavat olleen kaikilla hyvin maltillisia.
Tarvittavat muutokset ilmenevätkin varmasti vasta ajan kanssa. Koska suurimmalla osalla yhteisöistä tilikausi on kalenterivuosi, sekä tilinpäätösten
että veroilmoitusten laadinta tehdään keväällä. Näin ollen monet muutokset realisoituvat paremmin vasta keväällä 2021.
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POHDINTA
Tämän työn kirjoittaminen on ollut mielenkiintoinen projekti. Työn tekemisen myötä olen oppinut paljon uutta yhteisöjen tuloverotuksesta sekä
siihen tehdyistä lakimuutoksista. Valitsin tämän aiheen, jotta voisin kartuttaa osaamistani omaa päivätyötäni ajatellen.
Aloitin tämän työn tekemisen marraskuussa 2019, jolloin tulolähdejaon
poistamisen lakimuutokset eivät olleet vielä tulleet voimaan. Työn oli tarkoitus valmistua alkuperäisen suunnitelman mukaan keväällä 2020. Oman
haasteensa työhön toi kuitenkin haastateltavien löytäminen. Ajatuksena
tuntui helpolta löytää 3–5 haastateltavaa, mutta lopulta se osoittautui
luultua hankalammaksi. Lisäksi koronapandemia aiheutti omat vaikeutensa.
Löysin lopulta haastateltavat ja työ lähti taas etenemään. Sain suoritettua
kaikki haastattelut, ja samalla kirjoitin työn teoriaosaa loppuun. Työn valmistumisen siirtyminen syksyyn osoittautui hyväksi asiaksi, koska uskon,
että haastateltavilla ei olisi varsinkaan kovin aikaisin keväällä ollut vielä niin
paljon kokemuspohjaa tulolähdejaon poistamisesta.
Koen, että onnistuin tässä työssä esittelemään tulolähdejakoa ja tulolähdejaon poistamisen myötä tulevia lakimuutoksia. Vaikka haastatteluiden
tulokset eivät ole yleistettäviä, koen niiden antavan esimerkinomaisesti
kuvan siitä, miten tulolähdejako ja sen poistaminen vaikuttavat tilitoimistotyöhön.
Mutta kuten haastatteluista kävi ilmi, suurimmat tulolähdejaon poistamiseen liittyvät muutokset realisoituvat varmasti vasta myöhemmin. Tämän
vuoksi olisikin mielenkiintoista tutkia myöhemmin, mitä konkreettisia seurauksia tulolähdejaon poistamisella on todellisuudessa ollut tilitoimistojen
tekemään työhön. Tällainen tutkimus olisi hyödyllistä toteuttaa aikaisintaan, kun uusia lakimuutoksia on ehditty soveltaa 2–3 vuotta.
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Liite 4
HAASTATTELUKYSYMYKSET
Haastattelu tulolähdejaon poistumisesta yhteisöjen tuloverotuksessa ja sen vaikutuksista tilitoimistotyöhön
Tutkin opinnäytetyössäni tulolähdejaon poistumista yhteisöjen tuloverotuksessa ja sen
vaikutuksia tilitoimistotyöhön. Tulolähdejako on ajankohtainen aihe, koska eduskunta
hyväksyi 30.1.2019 yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseen liittyvät lakiehdotukset. Uusia säännöksiä sovelletaan yhteisöjen tuloverotuksessa verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Tulolähdejaon poistamisen seurauksena lähes kaikilta yhteisöiltä
poistuu henkilökohtainen tulolähde.
Kartoitan haastattelussani tulolähdejaon ja sen poistumisen vaikutuksia tilitoimistotyöhön. Haastattelu suoritetaan anonyymisti, eikä opinnäytetyössä käytetä haastateltavan
eikä tilitoimiston nimeä tai muita yksilöintitietoja.
Taustatiedot
1. Kuinka paljon tilitoimistolla on yhteisöasiakkaita?
2. Kuinka montaa tilitoimiston yhteisöasiakasta tulolähdejaon poistuminen koskettaa?
3. Kuinka monella tilitoimiston yhteisöasiakkaalla on useampi kuin yksi tulolähde?
Tuloverolainsäädännön muutoksesta aiheutuneet käytännön toimet
4. Mitä käytännön muutoksia tilitoimiston on täytynyt tehdä tulolähdejaon poistumiseen liittyen?
a. Onko tilitoimisto uudistanut tilikarttaa? Miten?
b. Onko tilitoimistossa tehty ohjelmistopäivityksiä? Minkälaisia?
c. Onko tilitoimistossa pidetty koulutuksia? Minkälaisia?
5. Kuinka paljon tilitoimisto on joutunut käyttämään aikaa käytännön muutosten tekemiseen ja toteuttamiseen?
Tuloverolainsäädännön tulkintaongelmat
6. Minkälaisia tulkintaongelmia vuoden 2019 loppuun saakka voimassa ollut tuloverolainsäädäntö on aiheuttanut?
7. Minkälaisia tulkintaongelmia vuoden 2020 alusta voimaan tullut tuloverolainsäädäntö aiheuttaa?
Tuloverolainsäädännön uudistuksen hyödyt ja mahdolliset haitat
8. Mitä käytännön hyötyä tai haittaa tulolähdejaon poistumisesta on tilitoimistotyön
kannalta?
a. Vaikuttaako tulolähdejaon poistuminen tilitoimiston laskutukseen?
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b. Vaikuttaako tulolähdejaon poistuminen tilitoimiston tehokkuuteen?
c. Vaikuttaako tulolähdejaon poistuminen tilitoimiston kannattavuuteen?
Muuta tuloverolainsäädännön uudistukseen liittyvää
9. Onko teillä jotain muuta kommentoitavaa tulolähdejaon poistumiseen liittyen?

