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KTM, väitöskirjatutkija Anette Ala-Lahti-Kataja

Lähtökohtaisista osakeoikeuksista poikkeavasti 
sekä muulle kuin osakkeenomistajalle jaetun 
osingon kohdistaminen verotuksessa

1 Johdanto

1.1 Tulon kohdistaminen verolainsäädännössä

Tuloverolainsäädäntö sisältää useita säännöksiä 
erilaisten tulotyyppien verotuksesta ja veron-
alaisuudesta. Tulon varsinainen verottaminen 
edellyttää kuitenkin verotuksen kohdistamis-
ongelman ratkaisemista, eli sen selvittämistä, 
kuka on verovelvollinen tulosta1. Valtaosassa 
tilanteita tulon kohdistaminen oikealle verovel-
volliselle on yksiselitteistä. Tuloverolaissa on 
ensinnäkin säädetty siitä, ketkä ylipäätään ovat 
tuloverovelvollisia, kuten luonnolliset henkilöt 
ja yhteisöt. Oikeussubjektien verovelvollisuutta 
sääntelevää tuloverolain 9 §:n 1 momenttia 
(velvollinen suorittamaan veroa --- saamastaan 
tulosta) sekä vero-objektia ilmentävää saman 
lain 29 §:n 1 momenttia (veronalaista tuloa 
ovat verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena 
etuutena saamat tulot2) voidaan pitää yleisinä 
tulon kohdistamissäännöksinä. Säännösten mu-
kaan oikea verovelvollinen tulosta on siis tulon 

____________________

1  Ks. verotuksen kohdistamisongelmasta esim. Tikka 1985, 
s. 21–22 ja Räbinä – Myllymäki – Myrsky 2019, s. 79–81.
2  Vastaava säännös sisältyy myös lakiin elinkeinotulon ve-
rottamisesta (4 §) ja maatilatalouden tuloverolakiin (4.1 §).

saaja. Esimerkiksi omaisuuden tai varallisuuden 
kerryttämistä tuloista on siten lähtökohtaisesti 
oikea verovelvollinen varallisuuden omistaja 
ja työsuhteen perusteella kertyneistä tuloista 
työn suorittaja, kun nämä saavat tuloa rahana 
tai rahanarvoisina etuuksina itselleen.

Tulon verotuksellinen kohdistaminen voi 
kuitenkin aiheuttaa tulkintaongelmia tietyissä 
tilanteissa. Voi olla haastavaa määrittää, kuka 
on oikea verovelvollinen varallisuuden kerryttä-
mistä tuloista, jos varallisuuteen kohdistuvat eri-
laiset oikeudet jakautuvat useiden henkilöiden 
kesken tai varallisuuden perusteella kertynyttä 
tuloa ei muutoin saa varallisuuden omistaja 
itse. Toisaalta niissäkin tilanteissa, joissa kaikki 
varallisuuteen liittyvät oikeudet ovat juridisesti 
yhden omistajan omistuksessa ja tämä on myös 
varallisuuden kerryttämän tulon oikeudellinen 
vastaanottaja, voi olla tulkinnanvaraista, kuka 
tosiasiassa taloudellisesti hyötyy omistuksesta3. 

Tikka on käsitellyt tulon kohdistamista kahden 
erilaisen, taloudellisen ja muodollisjuridisen liit-
tymän kautta. Taloudellisen liittymän mukaisessa 
oikean verovelvollisen määrittelyssä keskeistä on, 

____________________

3  Erityisesti verosopimusoikeudessa puhutaan todellisen 
omistajan tai tosiasiallisen edunsaajan (beneficial owner) 
selvittämisestä, ks. tästä esim. Knuutinen 2009, s. 128–134.
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kenen aikaansaamasta suoritteesta on kysymys, 
kun taas muodollisjuridisen tarkastelun kautta 
ratkaistaan, kuka on tulon oikeudellinen vastaan-
ottaja. Vero-oikeudellisia tulkintaongelmia aiheu-
tuu, mikäli taloudellinen ja muodollisjuridinen 
tarkastelu johtavat erilaiseen johtopäätökseen 
siitä, kuka on oikea verovelvollinen tulosta.4

Pääsääntöisesti veroseuraamusten määrittä-
misessä, mukaan lukien oikean verovelvollisen 
määrittäminen, ratkaisevia ovat kuitenkin oi-
keudelliset muodot, vaikka tietyissä tilanteissa 
taloudelliselle näkökulmalle voidaankin antaa 
sijaa myös muuten kuin veronkiertämissään-
nöksiä sovellettaessa5. Oikeudellisten muotojen 
kunnioittamista edellyttää vaatimus verotuk-
sen ennakoitavuudesta ja verovelvollisten 
oikeusvarmuudesta.6 Kun tuloverolaissa siten 
säädetään, että verovelvollinen tulosta on tulon 
saaja, johtaa tämä alustavasti tulkintaan, jonka 
mukaan tulo tulee verotuksessa kohdistaa sen 
tuloksi, jonka nimiin se oikeudellisesti kirjataan.

On kuitenkin oletettavaa, että laadittaes-
sa tuloverolainsäädännön yleisiä säännöksiä 
verovelvollisuutta koskien ei ole erityisesti 
ajateltu edellä kuvatun kaltaisia poikkeuksel-
lisia tilanteita7. Tuloverolainsäädännön tulon 
kohdistamista koskevien säännösten yleisessä 
muotoilussa voi ehkä nähdä perinteisen näke-
myksen omistusoikeudesta toiset poissulke-
vana yksinomaisena oikeutena omaisuuteen8. 

____________________

4  Tikka 1985, s. 22–23. 
5  Järvenoja 2019, s. 3 ja Knuutinen 2009, s. 127. 
6  Verotuksen ennakoitavuuteen ja oikeusvarmuuteen liit-
tyvästä vero-oikeudellisesta legaliteettiperiaatteesta ks. 
Knuutinen 2015, s. 811–833.
7  Tuloverolain esitöissä ei juuri oteta kantaa siihen, ketä 
yksittäisistä tuloista tulee verottaa. Tämä pätee myös 
vanhempaan tulon verottamista koskevaan lainsäädäntöön 
ja sen valmisteluaineistoon. Ks. vanhempaa lainsäädäntöä 
koskien myös Voipio 1968, s. 82, alaviitteet 3 ja 5: 
”Verovelvollisuutta koskevat säännöt vastaavat yleensä 
kysymykseen siitä, minkälaista oikeussubjektia yleensä 
voidaan tulosta verottaa” ja ”Verolait yleensäkin jättävät 
käytännön varaan sen kysymyksen, ketä mistäkin tulosta 
on verotettava”; (kursivointi tässä).
8  Ks. Knuutinen 2009, s. 126, joka toteaa vero-oikeuden 
yleisenä lähtökohtana olevan se, että sijoitusinstrumentilla 
on yksi omistaja, jota verotetaan sijoituksen tuottamasta 
tulosta. Todellisuudessa omaisuuteen liittyvät oikeudet ja 
taloudelliset intressit voivat kuitenkin jakautua useamman 
henkilön kesken, jolloin pyrkimys ainoastaan yhden omis-
tajan identifioimiseen voi johtaa harhaan.

Kuitenkin nykyisen näkemyksen mukaan omis-
tusoikeus voidaan jakaa erilaisiin elementteihin 
ja keskeisempää kuin yrittää määrittää tietyn 
omaisuuden yksinomainen omistaja on selvittää, 
millaisia oikeuksia omaisuuteen kohdistuu ja 
kuka nämä oikeudet omistaa.9

Toisaalta tulon verotuksellisessa kohdista-
misessa on vielä huomioitava, että käsitteellä 
tulo viitataan vero-oikeudellisessa yhteydessä 
verolainsäädännön itse rajaamaan ja määrit-
tämään tulokäsitteeseen. Kun todetaan, että 
veronalaista on verovelvollisen saama tulo, 
tällä ei viitata mihinkään yleismaailmalliseen 
taloudelliseen tulokäsitteeseen. Verotuksen 
kohteena ei suoranaisesti ole tietyn ajanjakson 
aikana saavutettu varallisuuden kasvaminen.10 

Esimerkiksi verovuoden aikana saadut osingot 
ovat veronalaisia siinäkin teoreettisessa tilan-
teessa, että osake, jolle osinkoa on jaettu, olisi 
osingonjaon jälkeen menettänyt arvonsa. Vero-
velvolliselle voidaan siten ylipäätään kohdistaa 
vain tuloa, joka sellaiseksi on verolainsäädän-
nössä määritelty.11 Myös tämä asettaa omat 
rajoitteensa taloudellisten seikkojen huomioi-
miselle oikeaa verovelvollista määritettäessä.

1.2 Oikeus osinkoon yksityisoikeudellisesti

Tulo- ja elinkeinoverolakiin sisältyy useita sään-
nöksiä osinkojen verottamisesta. Säännöksissä 
ei ole otettu kantaa siihen, kuka osingosta on 
verovelvollinen, kuten että osinko olisi sen 
osakkeenomistajan tuloa, jonka omistamille 
____________________

9  Omistusoikeuden käsitteen kehittymisestä yksinomaisesta 
oikeudesta erilaisten omaisuuteen kohdistuvien oikeuksien 
omistamisen huomioimiseen ks. Saarnilehto et al. 2004-, osa 
VI Esineoikeus, luku 5. Omistusoikeus > Omistusoikeuden 
käsite. Ks. myös McMahon 2014, s. 960–961 ja 975–977, 
joka toteaa, että säädettäessä yleistä tuloverotusta Yhdys-
valloissa lainsäätäjät eivät huomioineet sitä, että omaisuus 
saattoi koostua useista erilaisista oikeuksista, jotka olivat 
eri henkilöiden omistuksessa. Kun verovelvolliset kuiten-
kin saattoivat toteuttaa yksityisoikeudellisia järjestelyjä, 
joilla omistusoikeutta hajautettiin, johti tämä useisiin 
oikeudellisiin tulkintaongelmiin ja oikeudenkäynteihin 
siitä, kuka minkäkin omaisuuden aikaansaamasta tulosta 
oli verovelvollinen.
10  Kilpi 1952, s. 39–40 ja 79.
11  Ks. Knuutinen 2009, s. 53–58 ja 165–166, joka kuvaa 
verotuksen kohteena olevaa tuloa säädännäisformaaliksi 
tuloksi. Ks. myös s. 77–79 koskien tulon ja pääoman osin 
keinotekoistakin erottamista verotuksen tarpeita varten. 
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osakkeille osinkoa jaetaan. Osinkotulonkin 
kohdistaminen perustuu siten lähtökohtaisesti 
tuloverolainsäädännön yleisiin säännöksiin siitä, 
että verovelvollista verotetaan tämän saamista 
tuloista. Oikea verovelvollinen osinkotulosta 
on yleensä osakkeenomistaja sen mukaisesti, 
miten yhtiökokous on osinkoa päättänyt jakaa. 
Osinkojen verotukseen liittyy kuitenkin myös 
erityinen kohdistamissäännös koskien työpa-
nososinkoja, sillä TVL 33 b §:n 3 momentin 
mukaan työpanokseen perustuva osinko on 
sen henkilön tuloa, jonka työpanoksesta on 
kysymys.

Osakeyhtiölain olettamasäännöksen mukaan 
kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset 
oikeudet (OYL 3:1.1 §). Kun osakeyhtiön 
yhtiökokous tekee päätöksen osingonjaosta, 
osakkeenomistajalle jaettavan osingon suuruus 
määräytyy siten lähtökohtaisesti sen mukaises-
ti, kuinka suuren osan yhtiön osakkeista tämä 
omistaa. Mikäli yhtiöjärjestyksessä on kuitenkin 
määrätty muunlaisesta osingonjakoperusteesta, 
osoittaa tämä sen sijaan osakeyhtiölain mukaan 
sen, millainen oikeus osakkeenomistajalla 
on yhtiön jakamaan osinkoon12. Yhtiössä voi 
esimerkiksi olla kahdenlajisia osakkeita, joista 
A-osakkeet oikeuttavat 1,5-kertaiseen osinkoon 
verrattuna B-osakkeisiin. 

Osakkeenomistajat voivat myös päättää ja-
kaa osinkoa osakkaiden yhtäläisistä oikeuksista 
poikkeavasti, vaikka yhtiön yhtiöjärjestyksessä 
ei olisi näin määrätty, tai myös muuten kuin 
yhtiöjärjestyksen osoittamassa suhteessa, 
mikäli kaikki osakkeenomistajat ovat tästä yk-
simielisiä ja muut osakeyhtiölain varojenjaolle 
asettamat edellytykset täyttyvät (OYL 13:6.4 
§)13. Esimerkiksi osakassopimus, johon yhtiön 
osakkeenomistajat ovat sitoutuneet, voi edel-
lyttää tällaista päätöstä. Osakkeenomistajille 
lähtökohtaisesti kuuluvasta osinko-oikeudesta 
____________________

12  Ks. myös HE 109/2005, s. 39.
13  OYL 13:6.4 §:n mukaan jaon edellytyksenä on yksimieli-
syysvaatimuksen lisäksi, ettei ”yhtiöjärjestyksestä muuta 
johdu”.  Tällä ei kuitenkaan katsota tarkoitettavan sitä, 
että osakkaat eivät voisi pelkästään heidän keskinäisessä 
suhteessaan poiketa varallisuusoikeuksiaan koskevasta 
yhtiöjärjestysmääräyksestä, vaan lausumalla viitataan esi-
merkiksi tilanteisiin, joissa yhtiöjärjestyksessä on asetettu 
varojenjakomääräyksestä poikkeamisen edellytykseksi 
velkojan suostumus, Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2017b, 
s. 1071 ja HE 109/2005, s. 128.

poikkeavaa osingonjakoa kutsutaan verotuk-
sessa vakiintuneesti suosivaksi osingonjaoksi. 
Yhtiöjärjestyksen tai osakkeenomistajien 
yksimielisen päätöksen perusteella osinkoa 
voidaan jakaa myös osakkeenomistajapiirin 
ulkopuoliselle taholle14. 

Erilaisten osakeyhtiölain säännösten tuo-
mien osingonjakomahdollisuuksien lisäksi 
osakkeenomistaja on erilaisin sopimusjärjes-
telyin voinut sitoutua siihen, että hän ei saa 
omistamilleen osakkeilleen jaettavaa osinkoa 
itselleen. Tiivistetysti tällaiset sopimusjärjes-
telyt voidaan jakaa kolmeen osaan: 1) osake 
on luovutettu, mutta luovuttaja on pidättänyt 
itsellään oikeuden osakkeen tuottamaan osin-
koon; 2) osake on siirtynyt uudelle omistajalle, 
mutta siirtoon liittyvien ehtojen mukaan oikeus 
osakkeen tuottamaan osinkoon kuuluu kolman-
nelle henkilölle sekä; 3) osakkeenomistaja on 
luovuttanut oikeuden osakkeen tuottamaan 
osinkoon toiselle henkilölle, mutta osakkeen 
omistus on säilynyt hänellä itsellään.

Keskeinen vero-oikeudellinen kysymys se-
kä erilaisten osakeyhtiölain mahdollistamien 
osingonjakotapojen, että osinkoa koskevien 
sopimusjärjestelyjen osalta on, kuka on ve-
rovelvollinen osingosta, jos osinkoa on jaettu 
omistusosuuksista tai yhtiöjärjestysmääräyk-
sestä poikkeavasti tai sopimusoikeudellisesti 
muulla kuin osakkeenomistajalla on oikeus 
saada osinko itselleen. Tässä artikkelissa ar-
vioidaan tätä kysymystä oikeusdogmaattisen 
tutkimusmetodin keinoin. Artikkelin aluksi 
käsitellään vastikkeettomia osinko-oikeuden 
luovutuksia. Tässä yhteydessä nostetaan ly-
hyesti esille myös osinkotuoton lahjoittamisen 
käsittelyn yhteydessä tyypillisesti esitetty puu 
ja hedelmät -oppi ja arvioidaan opin sisällön 
tosiasiallista vero-oikeudellista merkitystä. 
Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan muun-
laisia osinkoa koskevia sopimusjärjestelyjä ja 
esitetään tulkinta siitä, millaisin periaattein 
oikea verovelvollinen tulisi näissä tapauksissa 
määrittää. Ennen artikkelin johtopäätösten esit-
tämistä arvioidaan vielä osakkeen luovutuksen 
yhteydessä mahdollisesti esiintyviä osinkotulon 
kohdistamiseen liittyviä tulkintaongelmia.

____________________

14  HE 109/2005, s. 39 ja Mähönen – Villa 2009, s. 477.
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2 Vastikkeeton luopuminen osingosta

2.1 Osakkeen tuoton luovuttaminen 
oikeuskäytännössä

Erityisesti vanhemmassa oikeuskäytännössä on 
jouduttu ottamaan kantaa siihen, kuka osingosta 
on verovelvollinen, kun osakkeenomistaja on 
luovuttanut osinko-oikeutensa toiselle. Rat-
kaisussa KHO 25.10.1990 T 3642 katsottiin, 
että vaikka A oli lahjoittanut omistamiensa 
osakkeiden tuoton eliniäkseen eräälle yleis-
hyödylliselle yhteisölle säilyttäen osakkeiden 
omistus- ja äänioikeuden itsellään, se ei pois-
tanut A:n verovelvollisuutta tämän omistamille 
osakkeille jaettavasta osingosta. Ratkaisussa 
KHO 1986 B II 547 A oli puolestaan lahjoittanut 
omistamiensa X Oy:n osakkeiden osinkolippuja 
puolisolleen, lapsilleen ja muille sukulaisilleen, 
jotka olivat veroilmoituksissaan ilmoittaneet 
osinkolippuja vastaan saamansa osinkotulot 
omina tuloinaan. KHO kuitenkin katsoi, että 
osinkolippujen lahjoittaminen ei poistanut 
A:n verovelvollisuutta kyseisistä osingoista, 
kun A omisti osakkeet, joiden perusteella 
osinko maksettiin. Tapauksissa ei ole otettu 
kantaa osingonsaajien verotukseen, mutta on 
selvää, että heidän vastikkeettomasti vastaan-
ottamaansa oikeus voi täyttää lahjaverotuksen 
edellytykset15.

Arvioitaessa ratkaisuissa omaksutun kan-
nan laajempaa soveltuvuutta, on kiinnitettävä 
huomiota niiden antamisen aikaan voimassa 
olleeseen osinkojen verotusta koskevaan sään-
telyyn. Esimerkiksi ratkaisun KHO 1986 B II 
547 kohteena olleina verovuosina 1981–1982 
osinkotulon saaja oli verotuksessa oikeutettu ra-
joitetun suuruiseen omaisuustulovähennykseen. 
KHO:ssa käsiteltävänä olleessa tapauksessa 
osakkeenomistaja A:n suurin sallittu vähennyk-
sen määrä oli jo käytössä ja osinkolippujen lah-
joittamisen tarkoituksena oli ilmeisesti pyrkimys 
omaisuustulovähennyksen monistamiseen koh-
distamalla osinkoa useammalle verovelvolliselle 
osakkeenomistajan lähipiirin sisällä. Näin olisi 
voinut ollut mahdollista välttyä osingonjaosta 
aiheutuvilta veroseuraamuksilta. Vaikka KHO:n 
ratkaisussa evättiin tällainen verosuunnittelu-
____________________

15  Puronen 1990, s. 275.

keino, KHO ei kuitenkaan perustellut ratkaisua 
silloisen veronkiertosäännöksen, eli verotuslain 
56 §:n avulla.16

Osinkotuoton elinikäistä lahjoittamista yleis-
hyödylliselle yhteisölle koskevassa ratkaisussa 
osingon verokohtelu olisi puolestaan voinut 
muodostua kokonaisuudessaan hyvin edulli-
seksi, mikäli osinko olisi katsottu ainoastaan 
yleishyödyllisen yhteisön tuloksi. Ottamatta 
kantaa juuri ratkaisussa vallinneisiin olosuh-
teisiin, ratkaisu koskee verovuotta 1985, jolloin 
osinkoa jakavien yhtiöiden verotuksessa oli 
käytössä osinkovähennysjärjestelmä. Tämä 
merkitsi sitä, että tiettyjen ehtojen rajoissa yhti-
öiden oli verotuksessa mahdollista vähentää osa 
jakamastaan osingosta. Yleishyödylliselle yhtei-
sölle osingot olivat silloisenkin lainsäädännön 
mukaan pääsääntöisesti verovapaita. Osinkona 
jaettava tulo olisi siis ainakin osittain saattanut 
jäädä verottamatta sekä osinkoa jakavan yhtiön, 
että osingonsaajan tasolla.17

Jos osinkotuotto lahjoitetaan osakkeen-
omistajan lähipiirin ulkopuolelle, on kuitenkin 
vaikea katsoa, että järjestelyn pääasiallisena tar-
koituksena olisivat veron välttämiseen liittyvät 
näkökohdat. Toki yleishyödyllinen yhteisökin 
voi olla etuyhteydessä osakkeenomistajaan. On 
silti oletettavaa, että jos oikeus osinkotuottoon 
on luovutettu yleishyödylliselle yhteisölle, 
osakkeenomistaja ei itse varsinaisesti hyödy 

____________________

16  Puronen 1990, s. 274 – 275 ja Järvenoja 2012, s. 520. 
Ks. myös Tikka 1985, s. 22. Omaisuustulovähennyksestä 
yleisesti ks. esim. Myrsky 1988, s. 343–367.
17  Ks. osinkovähennysjärjestelmästä yleisesti Myrsky 1988, 
s. 97–103 ja 242–258 ja erityisesti osingon jakamisesta ve-
rovapaille subjekteille osinkovähennysjärjestelmässä s. 390. 
Ratkaisua annettaessa osinkovähennysjärjestelmästä oli kui-
tenkin luovuttu ja siirrytty yhtiöveron hyvitysjärjestelmään, 
jossa osingonjaosta aiheutuvaa kahdenkertaista verotusta 
huojennettiin osinkoa jakavan yhtiön sijasta osingonsaajan 
verotuksessa. Yleishyödylliset yhteisöt eivät osingonsaajina 
kuitenkaan olleet oikeutettuja yhtiöveron hyvitykseen, joten 
tässä järjestelmässä osingosta aiheutuvat veroseuraamuk-
set eivät olisi olleet yhtä edulliset, vaikka osinkotulosta 
verovelvolliseksi olisi katsottu yleishyödyllinen yhteisö. 
(Yhtiöveron hyvitysjärjestelmää on käsitellyt esim. Tikka 
1989, s. 16–24.) Myös voimassa olevan verolainsäädäntö 
johtaisi pääsääntöisesti vastaavaan lopputulokseen: yleis-
hyödyllinen yhteisö ei osingonsaajana lähtökohtaisesti ole 
verovelvollinen osingosta, mutta osinkona jaettava tulo ei 
toisaalta ole vähennyskelpoista osinkoa jakavan yhtiön 
verotuksessa. 
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järjestelystä, vaan osinkona saatu tulo käytetään 
yleishyödyllisen yhteisön toimintaan.

Tulevan osingon lahjoittamista ei kuiten-
kaan voida pitää kovin erilaisena verrattuna 
tilanteeseen, jossa osinkotulo on jo tullut 
osakkeenomistajan haltuun ja hän vasta tämän 
jälkeen lahjoittaa sen. Tällöin ei olisi epäilystä 
siitä, että osinko olisi silti katsottava tulovero-
tuksessa osakkeenomistajan tuloksi.18 Vaikka 
tulevan osinkotuoton lahjoituksessa osinko ei 
konkreettisesti käy osakkeenomistajan hallussa, 
kummassakin vaihtoehdossa päädytään saman-
laiseen lopputulokseen osakkeenomistajan 
nimenomaisten määräämistoimien kautta.19 
Todettakoon myös, että jos osakkeenomistaja 
olisi ensin saanut osinkotuloa itselleen ja tämän 
jälkeen lahjoittaisi saatua osinkoa vastaavan 
rahamäärän yleishyödylliselle yhteisölle, ei 
tällainen lahjoitus lähtökohtaisesti olisi luonnol-
lisen henkilön verotuksessa vähennyskelpoinen 
ja yhteisönkin verotuksessa vähennyskelpoisuus 
voisi olla mahdollista vain tarkasti rajatuin 
edellytyksin20. 

Mikäli hyväksyttäisiin, että oikeuden osin-
koon voi vastikkeettomasti siirtää toiselle siten, 
että osakkeenomistajaa ei verotettaisi osingosta, 
olisi vaikea katsoa, että samanlaisia järjestelyjä 
ei voitaisi hyväksyä kaikkien tulojen, myös 
esimerkiksi palkkatulon osalta. Skenaariot, 
joissa esimerkiksi yhden perheenjäsenen palkka 
jaettaisiin perheen kesken useamman henkilön 
verotettavaksi tuloksi, poikkeaisivat jo vahvasti 
tuloverolainsäädäntömme keskeisestä periaat-
teesta verottaa jokaista verovelvollista erikseen 
tämän nettotuloista. Pääomatuloja progressii-
visemman ansiotuloverotuksen piirissä edut 
tulon jakamisesta useamman henkilön kesken 
ovat selkeät. Myös osinkoa voidaan verottaa an-
siotulona ja osinkojen verotukseen liittyy myös 
nykylainsäädännön valossa muitakin piirteitä, 
joiden johdosta osingon verotuksen jakautu-
misella lähipiirissä useamman verovelvollisen 
kesken voitaisiin saavuttaa verosäästöjä. Koska 
erilaisista tuloista aiheutuvat veroseuraamukset 
riippuvat vahvasti siitä, kuka tulosta katsotaan 
____________________

18  Ks. Ikkala 1962, s. 75–77.
19  Ks. myös Andersson – Linnakangas – Frände 2016, s. 
129.
20  TVL 57 §:ssä on kuvattu edellytykset yhteisön tulosta 
tehtävälle lahjoitusvähennykselle.

verovelvolliseksi, ei tulon kohdistaminen vero-
tuksessa voi olla verovelvollisten eikä myöskään 
viranomaisten vapaasti harkittavissa21.

Vaikka osinkojen verotusta koskeva lainsää-
däntö on muuttunut useaankin otteeseen sen 
jälkeen, kun KHO on julkaissut osinkotuoton 
lahjoittamista koskeneet ratkaisut, pitäisin 
silti melko korkeana kynnystä poiketa niiden 
osoittamasta oikeusohjeesta. Tällä viittaan siis 
nimenomaan tilanteisiin, joista ratkaisuissa oli 
kyse: oikeus osinkoon on siirretty vastikkeet-
tomasti toiselle, mutta osakkeen omistuksesta 
ei ole luovuttu. Osinkotulon lahjoittamista 
koskevat ratkaisut eivät lisäksi ole ainoita, 
joissa KHO on ottanut kantaa sellaisen tulon 
kohdistamiseen, joka on lahjoitettu ennen kuin 
se on konkreettisesti syntynyt. Esimerkiksi 
ratkaisussa KHO 1979 II 505 on katsottu, että 
vaikka vanhemmat olivat lahjoittaneet lapsilleen 
määrävuosiksi omistamiensa asunto-osakkeiden 
tuoton, olivat he silti tuloverovelvollisia näistä 
tuottona kertyneistä vuokratuloista. 

2.2 Varallisuuden vastikkeeton siirto 
osakeyhtiölain osingonjakosäännösten 
perusteella

Sen lisäksi, että osakkeenomistaja on itsenäi-
sesti voinut sitoutua siihen, että hänen omista-
milleen osakkeille jaettavan osingon saa kolmas 
taho, on myös mahdollista, että osakeyhtiön 
yhtiökokous tekee suoraan päätöksen, jonka 
johdosta osinko ei kohdistu osakkeenomistajille 
heidän omistamilleen osakkeille lähtökohtaises-
ti kuuluvien oikeuksien mukaisesti (OYL 13:6.4 
§:n mukainen varojenjako). Koska tällainen 
suosiva osingonjako edellyttää kaikkien osak-
keenomistajien yksimielisyyttä, se voi yleensä 
olla mahdollista vain melko suppeapohjaisen 
omistajapiirin yhtiöissä.

Osingonjako osakkeenomistajien omistus-
osuuksista tai yhtiöjärjestyksestä poikkea-
vasti mahdollistettiin ensimmäisen kerran 
nimenomaisesti vuoden 2006 osakeyhtiölaissa. 
On tosin hieman epäselvää, olisiko tällainen 
osingonjako ollut jo vanhan osakeyhtiölain mu-
kaan mahdollista yleisten yhtiöoikeudellisten 
periaatteiden nojalla. Verotuksessa osakeyhtiö 
____________________

21  Ks. myös Tikka 1985, s. 30.
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on perinteisesti mielletty pääomayhtiöksi, 
josta jaetaan osinkoa omistusten suhteessa. 
Verolainsäädännössä ei kuitenkaan ole asetet-
tu mitään sen kaltaista edellytystä, että vain 
omistusosuuksien tai yhtiöjärjestyksen mukai-
sesti jaettu osinko voidaan ottaa verotuksen 
perustaksi.22

Verohallinnon ohjeessa ”Osinkotulojen ve-
rotus” on esitetty Verohallinnon tulkinta siitä, 
kuka suosivasti jaetusta osingosta on verovel-
vollinen. Ohjeen mukaan, mikäli osakas luopuu 
hänelle osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen 
mukaan kuuluvasta osingosta toisen osak-
kaan hyväksi, osinko katsotaan verotuksessa 
kuitenkin hänen tulokseen siten kuin hän on 
siihen lain tai yhtiöjärjestysmääräyksen mu-
kaan ollut oikeutettu. Osakas, joka suosivassa 
osingonjaossa saa osingon, saa ohjeen mukaan 
lahjan osingosta luopuneelta osakkaalta.23 
Verohallinnon esittämä tulkinta ei perustu mi-
hinkään nimenomaiseen suosivaa osingonjakoa 
koskevaan erityissäännökseen, eikä tällaisia ole 
verolainsäädännössä. Tulkinta pohjautuu siis 
tuloverolain yleisiin kohdistamissäännöksiin.24

Verohallinnon tulkinta suosivasta osingon-
jaosta osuu mielestäni oikeaan, jos yhtiöjär-
jestyksestä tai omistusosuuksista poikkeavan 
osingonjaon tavoitteena on siirtää varalli-
suutta vastikkeettomasti osapuolten kesken. 
Merkitystä ei ole sillä, onko osingonsaaja 
myös osakkeenomistaja. Kyse on käytännössä 
täysin vastaavasta tilanteesta, kuin silloin, jos 
osakas on nimenomaisesti luovuttanut hänen 
osakkeensa tuoton kolmannelle.25 En näe 
perustetta sille, että tilanteita kohdeltaisiin 
verotuksessa eri tavalla, kun kummassakin 
tapauksessa osinkotulon kohdistaminen ar-
vioidaan vain tuloverolain yleisten kohdista-
missäännösten nojalla. Yhtenäinen tulkinta 
____________________

22  Niskakangas 2008, s. 228.
23  VH 2017, kohta 2.9.
24  Vuoden 2005 yritysverotuksen kehittämistyöryhmä suo-
sitteli verolainsäädäntöön lisättäväksi suosivaa osingonjakoa 
koskevaa säännöstä, VM 4/2006, s. 178. Verohallinnon 
ohjeessa esitetty tulkinta on käytännössä ehdotettua 
säännöstä vastaava.
25  Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous voi myös päättää 
kohtuullisen lahjoituksen tekemisestä yleishyödylliseen tai 
siihen rinnastettavaan tarkoitukseen yhtiön varoja käyttäen 
(OYL 13:8 §). Tällaisessa lahjoituksessa ei ole kyse osingon 
jakamisesta.

tukee myös verotuksen oikeudenmukaisuutta 
ja yhdenvertaisuutta.

Osakkeenomistaja ei toki suosivassa osingon-
jaossa voi suoranaisesti luopua hänen jo omis-
tamastaan varallisuudesta. Osakkeenomistaja 
ei omista mitään tiettyä osuutta osakeyhtiöstä 
tai sen omaisuudesta, vaan hänen omistuksen-
sa kohdistuu osakkeen tuottamiin oikeuksiin 
suhteessa yhtiöön. Jos kuitenkin esimerkiksi 
osakeyhtiön pääosakkaana olevan henkilön 
vähemmistöosakkeenomistajina oleville lapsille 
jaettaisiin suurin osa osingosta poiketen osak-
keenomistajien omistusosuuksista tai muusta 
yhtiöjärjestysmääräyksestä, on helposti kat-
sottavissa, että pääosakkaan taholta kyse on 
jonkinlaisesta osingosta luopumisesta. Onhan 
hänen myös ollut nimenomaisesti annettava 
suostumuksensa tällaiseen osingonjakoon.26 
Mikäli menettelylle ei selkeästi ole osoitetta-
vissa muuta perustetta, on oletettavaa, että 
tarkoituksena on ollut vastikkeettomasti siirtää 
lähtökohtaisesti pääosakkaan ansaitsemaa tuloa 
tämän lähipiirille.

Todettakoon, että mikäli tuloa tällaisessa 
tapauksessa kohdistettaisiin osakkeenomista-
jalle, vaikka hän ei ole osinkoa konkreettisesti 
saanut, ei varsinaisesti ole kyse mistään osingon 
käsitteen yksityisoikeudellisesta sivuuttamises-
ta, johon sen sijaan on suhtauduttu oikeuskäy-
tännössä melko kielteisesti27. Jos tuloverotus 
osingosta kohdistetaan osakkeenomistajaan, 
eikä osingon vastikkeettomasti saaneeseen, 
toimitetaan osakkeenomistajan verotus kuiten-
kin lähtökohtaisesti juuri osinkojen verotusta 
koskevien säännösten mukaan. 

Myös yhtiöjärjestysmääräyksellä voidaan 
kuitenkin luoda esimerkiksi sellainen rakenne, 
jossa yhtiön pääosakkaan omistamille osakkeille 
annetaan omistusosuuksiin verrattuna ja suh-
teessa yhtiön toiminnassa mukana olemiseen 
vähäisempi oikeus osinkoon kuin tämän lähipii-
riin kuuluvien muiden osakkaiden osakkeille. 
Jos yhtiöjärjestyksessä on määrätty osakkaiden 
omistusosuuksista poikkeavasta osingonja-
koperusteesta, on tämän myös verotuksessa 

____________________

26  Vrt. Järvenoja 2015, s. 95–96.
27  Ks. KHO 2008:6, samoin julkaisematon KHO 17.6.2009 T 
1583. (Jälkimmäinen päätös koskee keskusverolautakunnan 
ennakkoratkaisua 33/2018, jonka KHO pysytti.)



7

katsottu vakiintuneesti osoittavan sen, miten 
osinkotulo kohdistetaan osakkeenomistajille. 
Yhtiöjärjestyksen määräys osingonjakosuhteis-
ta on ensisijainen osoitus siitä, miten oikeus 
osinkoon yhtiöoikeudellisesti määräytyy. Mikäli 
yhtiöjärjestykseen sisältyy tällainen määräys, 
omistusosuudet eivät osoita sitä, millainen 
oikeus osakkeilla on osinkoon. On kuitenkin 
esitetty, että VML 28 §:n veronkiertosäännök-
sen nojalla voisi verotuksessa olla mahdollista 
sivuuttaa sellaiset yhtiöjärjestysmääräykset, 
joiden tarkoituksena on ohjata varallisuutta 
perhepiirin sisällä verotuksellisista syistä ilman 
liiketaloudellista perustetta28. Liiketaloudelli-
seksi perusteeksi erilaisille osakesarjoille on 
verotuskäytännössä hyväksytty esimerkiksi 
sukupolvenvaihdosprosessi29.

Yhtiöjärjestyksessä on myös voitu määrätä 
osingon jakamisesta osakkeenomistajapiirin 
ulkopuoliselle taholle. Myös näin jaettu tulo 
tulisi voida verotuksessa kohdistaa yhtiöjär-
jestysmääräyksen mukaisesti, ellei kyseessä 
ole tilanne, joka edellä esitetysti voisi lukeutua 
VML 28 §:n soveltamisalaan. Tällaisen tulon 
verokohtelu on kuitenkin epävarmaa ja vaatii 
tulon verotuksellisen luonteen tapauskoh-
taista arviointia. Automaattisesti ei voine olla 
kyse esimerkiksi sellaisesta varallisuuden tai 
omaisuuden kerryttämästä tulosta, jollaiseksi 
osinkotulo tuloverolain 32 §:ssä tai elinkeino-
verolain 5 §:n 3 kohdassa kuvataan. 

2.3 Osinkotulon kohdistaminen ja puu ja 
hedelmät -oppi

Kun kotimaisessa oikeuskirjallisuudessa on 
käsitelty tulon kohdistamiskysymystä, on 
säännönmukaisesti nostettu esille ns. puu ja 
hedelmät -oppi, jonka mukaan puun, eli tulon 
lähteen omistaja on verovelvollinen sen kerryt-
tämästä tulosta, eli puun hedelmistä. ”Puulla” 
tarkoitetaan lähtökohtaisesti mitä tahansa 
tuloa tuottavaa omaisuuserää tai esimerkiksi 
työpanosta.30 Osakkeenomistaja ei puu  ja he-
____________________

28  Ks. Räbinä – Myllymäki – Myrsky 2019, s. 122.
29  Ossa 2018, s. 625.
30  Esim. Tikka 1985, s. 22, Andersson – Linnakangas – 
Frände 2016, s. 432–433, Puronen 1990, s. 270–271 ja 
erityisesti osinkotulon kohdistamisen yhteydessä esim. 
Järvenoja 2012, s. 516–517.

delmät -opin mukaan voi itse osaketta (”puu-
ta”) luovuttamatta luovuttaa toiselle oikeutta 
osakkeelle tulevaisuudessa kertyviin osinkoihin 
(”puun hedelmiin”) siten, että häntä ei näistä 
osingoista niitä jaettaessa verotettaisi. Opin 
mukaan päädytään siis samaan lopputulokseen 
kuin edellä käsitellyissä osinkotuoton lahjoitta-
mista koskeneissa oikeustapauksissa ja näiden 
tapausten käsittelemisen yhteydessä puu ja 
hedelmät -oppiin onkin oikeuskirjallisuudessa 
usein viitattu.

Puu ja hedelmät termien vertauskuvallinen 
käyttö vero-oikeudellisessa yhteydessä on ilmei-
simmin saanut alkunsa Yhdysvaltojen korkeim-
man oikeuden oikeuskäytännössä 1900-luvun 
alkupuolella31. Ajatus siitä, että puun hedelmistä 
on verotettava puun omistajaa, on sittemmin 
kehittynyt Yhdysvalloissa laajemmaksi assign-
ment of income -doktriinina vaikuttavaksi 
oikeusohjeeksi32. Alun perin doktriini pyrki 
lähinnä estämään verovelvollisten pyrkimyksiä 
siirtää tai jakaa tuloa keinotekoisesti lähipiirin 
sisällä ja siten alentaa tuloon kohdistuvaa prog-
ressiivisen veroasteikon mukaista verotusta33. 
Assignment of income -doktriinin nojalla työstä 
saatu tulo voidaan sen oikeudellisesta saajasta 
huolimatta katsoa sen henkilön verotettavaksi 
tuloksi, joka työn on suorittanut. Varallisuu-
den tuottamien tulojen osalta doktriini pyrkii 
asettamaan tulosta verovelvolliseksi sen, jolla 
on tosiasiallinen määräysvalta tulosta tai joka 
tosiasiassa kontrolloi varallisuutta, vaikka juri-

____________________

31  Suviranta 1963, s. 445. Erityisesti voidaan mainita rat-
kaisu Lucas v. Earl, 281 United States Reports (U.S.) 111 
(1930), jossa katsottiin, että aviomiestä tuli verottaa koko 
tämän ansaitsemasta palkkiosta, vaikka hän oli solminut 
vaimonsa kanssa siviilioikeudellisesti pätevän sopimuksen, 
jonka nojalla puolet palkkiosta kuului vaimolle. Ratkaisussa 
todettiin muun muassa, että ”no distinction can be taken 
according to the motives leading to the arrangement by 
which the fruits are attributed to a different tree from 
that on which they grew”.
32  Todettakoon, että tässä yhteydessä esitettyä ei tule 
sekoittaa toiseen Yhdysvalloissa vaikuttavaan, ”fruit/-s of 
the poisonous tree” -doktriiniin, jonka mukaan lainvalvon-
taviranomaisten lain vastaisesti hankkimaa todistusaineistoa 
ei saa hyödyntää oikeudenkäynnissä. Ks. tästä doktriinista 
esim. Schultz – Vile 2005, s. 407–408.
33  Ks. yleisesti tulon siirtämisestä progressiivisessa verojär-
jestelmässä ja eri valtioiden omaksumista lainsäädännölli-
sistä ratkaisuista ja periaatteista siihen liittyen Avi-Yonah 
– Sartori – Marian 2011, s. 73–75.



8

disesti oikeus varallisuuden tuottamaan tuloon 
olisi muulla taholla tai myös itse varallisuus olisi 
nimellisesti siirretty toisen nimiin.34

Ajatus siitä, että ”puun hedelmistä on ve-
rotettava sen omistajaa” liittyi Yhdysvalloissa 
alun perin vain vastikkeettomiin tulon siirtoihin. 
Oikeuskäytännössä doktriinin soveltamisalaa 
on kuitenkin sittemmin laajennettu myös 
muihin kuin lähipiirin sisällä toteutettuihin ja 
vastikkeellisiin oikeustoimiin. Tätä on oikeus-
tieteilijöiden toimesta kritisoitu35.

Ensimmäinen kirjallinen maininta puu ja 
hedelmät -vertauskuvasta vero-oikeudellisessa 
yhteydessä Suomessa vaikuttaa olevan Suvi-
rannan artikkelissa ”Trädet och frukterna” vuo-
delta 1963, johon on myös tyypillisesti viitattu, 
kun oikeustieteessä on myöhemmin kuvattu puu 
ja hedelmät -oppia. Tässä artikkelissa Suviranta 
käsittelee Yhdysvaltojen oikeuskäytännössä 
muotoutuneen puu ja hedelmät -vertauskuvan 
kautta eri valtioiden lainsäädäntöä ja oikeus-
käytäntöä ja nostaa esille esimerkkitapauksia, 
joissa verovelvolliseksi tulosta on katsottu tulon 
lähteen eli ”puun” omistaja, vaikka hän olisi 
luovuttanut oikeuden tuloon kolmannelle. Artik-
kelissa ei kuitenkaan missään vaiheessa puhuta 
varsinaisesta puu ja hedelmät -opista, vaan puu 
ja hedelmät -ajattelua käytetään pikemminkin 
teoriana, jonka olemassaoloa Suviranta testaa.36

Suomen osalta Suviranta toteaa muun muas-
sa, että aikaisempi oikeuskäytäntömme oli puu 
ja hedelmät -teorian mukainen, kun asunnon 
omistajaa verotettiin asuntoedusta, vaikka tämä 
olisi antanut asunnon vastikkeettomasti toisen 
käyttöön, mutta uudemmassa käytännössä 
asunnon omistaja on tällaisissa tilanteissa va-
pautettu verovelvollisuudesta37. Artikkelissa 
on käsitelty myös muita tilanteita, joissa tulon 
____________________

34  Sammeth 1990, s. 230–235. Assignment of income -dokt-
riinin kehittymisestä Yhdysvalloissa ks. myös esim. Jensen 
1993, s. 628–632. 
35  Ks. esim. Hellwig 2006, s. 754, 773 ja 795, Polsky 2002, 
s. 88–92 ja Jensen 1993, s. 654–658 ja 680.
36  Suviranta 1963, s. 445–454.
37  Suviranta 1963, s. 451. Kumotun tulo- ja omaisuusve-
rolain (888/1943) 21 §:n 4 kohdan mukaan veronalaista 
tuloa oli myös se etu, joka verovelvollisella oli ollut omaan 
tai perheensä tarpeeseen käytetystä omasta asunnosta. 
Nykyään tällainen etu ei tuloverotuksessa ole veronalaista, 
mutta kuuluu käytännössä kiinteistöverotuksen piiriin, ks. 
Andersson – Linnakangas – Frände 2016, s. 190.

kohdistamiseen liittyi silloisen lainsäädännön 
nojalla tulkinnanvaraisuutta, mutta tapauksista 
esitetty ei anna sellaista kuvaa, että Suomessa 
noudatettaisiin tulon kohdistamisessa jonkin-
laista johdonmukaista oppia.

Ei ole täysin selvää, miksi ja missä yhteydessä 
Suomessa on ensimmäisen kerran alettu puhua 
puu ja hedelmät -opista38. Vaikka oikeuskäy-
tännössä on tietyissä tilanteissa päädytty opin 
periaatteita vastaavaan lopputulokseen, oman 
näkemykseni mukaan on kuitenkin selvää, että 
kansalliseen vero-oikeuteemme ei voida katsoa 
sisältyvän mitään Yhdysvaltojen assignment of 
income -doktriinin kaltaista oikeusperiaatet-
ta39. Toisinaan kun kotimaisessa oikeuskirjalli-
suudessa on viitattu puu ja hedelmät -oppiin, 
hieman epäselväksi jää, onko tarkoituksena 
ainoastaan vertauskuvallisesti osoittaa se, miten 
tulo valtaosassa tilanteita kohdistetaan oikealle 
verovelvolliselle tai miten tulo kirjoittajan näkö-
kulmasta tulisi kohdistaa vai katsooko kirjoittaja 
puu ja hedelmät -oppi termiä käyttäessään sillä 
olevan myös varsinaista oikeudellista painoarvoa 
vero-oikeudellisissa tulkintaongelmissa40. Jotta 
tällaista oppirakennelmaa olisi mahdollista käyt-
tää varsinaisena oikeuslähdearvoa omaamana pe-
riaatteena oikeaa verovelvollista määritettäessä, 

____________________

38  Esimerkiksi Kilpi on vuonna 1989 todennut Suvirannan 
tuoneen puu ja hedelmät -opin Suomen vero-oikeuteen, 
Kilpi 1989, s. 385.
39  Termi puu ja hedelmät -oppi on korkeimman hallinto-
oikeuden julkaistussa oikeuskäytännössä esiintynyt yhden 
kerran hakusanana ratkaisun KHO 25.10.1990 T 3642 rat-
kaisuselosteessa. Ratkaisussa päädyttiin puu ja hedelmät 
-opin periaatteiden mukaiseen lopputulokseen, mutta 
KHO ei kuitenkaan nimenomaisesti perustellut päätöstä 
opin kautta. Lisäksi on huomattava, että termi puu ja he-
delmät -oppi edes mainitaan oikeuskäytännössä selkeästi 
myöhemmin, kuin oikeuskirjallisuudessa, eli kotimaisen 
oikeuskäytännön kautta termi ei ole kansalliseen vero-
oikeudelliseen keskusteluun ilmestynyt.
40  Esimerkiksi Järvenoja 2012, s. 523 toteaa mm. seuraavaa: 
”Puu ja hedelmät -oppi on ymmärtääkseni vero-oikeu-
dellinen periaate”. Isotalo 2016, s. 51 puolestaan toteaa 
osakeyhtiöiden osinko-oikeuspidätyksien kyseenalaistavan 
monessa järjestelyssä puu ja hedelmät -opin perusraken-
teet. Lähinnä vertauskuvallisesti puu ja hedelmät -oppiin 
on viitannut Andersson – Linnakangas – Frände 2016, s. 
432–433 todetessaan, että verovelvollinen ei voi lahjoittaa 
tulevia tulojaan pidättäen itsellään tulon lähteen siten, että 
häntä ei verotettaisi tuloista. Selkeästi vertauskuvallisesti 
puu ja hedelmät termejä pääoman ja tulon kuvaamisessa 
on käyttänyt esimerkiksi Knuutinen 2009, s. 77. 
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olisi opin noudattamiselle kuitenkin löydettävä 
lainsäädännön, lain esitöiden ja oikeuskäytännön 
riittävän kattavan tarkastelun valossa selkeä pe-
ruste. Tällaista perustetta ei oman näkemykseni 
mukaan ole41.42

3 ”Ei-suosiva” osingonjako

3.1 Erilaiset osingonjakotilanteet

Edellä on käsitelty tilanteita, joissa osinkotulon 
kohdistamisen arviointi on liittynyt vastikkeet-
tomiin ja lähinnä lähipiirin sisällä toteutettuihin 
järjestelyihin. Se, että osinkoa ei siviilioikeudel-
lisesti saa osakkeenomistaja itse, voi kuitenkin 
aivan hyvin olla seurausta myös erilaisista 
vastikkeellisista ja muuten liiketaloudellisesti 
perustelluista järjestelyistä.

Esimerkiksi osinkotuoton vastikkeettoman 
luovuttamisen sijasta osakkeenomistajan 
on mahdollista markkinaehtoiseen hintaan 
myydä oikeus hänen omistamilleen osakkeille 
tulevaisuudessa jaettaviin osinkoihin. On vai-
kea löytää mitään perustetta sille, että sekä 
osinkotuoton luovuttamisesta saatu korvaus, 
että myös osinko-oikeuden ostajalle tuleva 
osinko katsottaisiin osakkeenomistajan tuloksi. 
Osinko onkin oikeuskäytännössä tällaisessa 
tapauksessa katsottu osinko-oikeuden ostaneen 
osapuolen tuloksi43.
____________________

41  Oikeuslähteelle on löydettävä institutionaalinen tuki, ks. 
Tolonen 2003, s. 42–43 ja s. 135: ”Oikeustiede ei suoranai-
sesti luo periaatteita, koska niillä tulee olla institutionaalista 
tukea lainsäädännössä, lain esitöissä tai oikeuskäytännössä.”
42  Voidaan myös kysyä, onko oikeuskirjallisuudessa aiheel-
lista lainkaan viitata puu ja hedelmät -”oppiin”. Termien 
”puu ja hedelmät” vertauskuvallisessa käytössä ei ole mitään 
ongelmallista, mutta mikäli näiden yhteydessä puhutaan 
opista, olisi tehtävä selkeä rajanveto siihen, mihin tällaisella 
opilla halutaan viitata.
43  Ks. KHO 1991 B 544. Tapausta on kommentoinut Myrsky 
1992, s. 119–126. Ratkaisu koskee aikaa, jolloin osinkojen 
verotuksessa oli käytössä yhtiöveron hyvitysjärjestelmä. 
Oikeussubjekti, jolla ei ollut oikeutta yhtiöveron hyvi-
tykseen, kuten yleishyödyllinen yhteisö, saattoi pyrkiä 
hyödyntämään hyvitysjärjestelmää myymällä omistamiensa 
osakkeiden osinkolippuja sellaisille lähipiiriinsä kuuluville 
verovelvollisille, joilla oikeus yhtiöveron hyvitykseen lähtö-
kohtaisesti oli. Myös mainitussa KHO:n ratkaisussa oli kyse 
tällaisesta tilanteesta. Vaikka osinko katsottiin ratkaisussa 
osinkolippujen ostajan tuloksi, tällä ei kuitenkaan katsottu 
olevan oikeutta yhtiöveron hyvitykseen näin saamansa 
osingon perusteella.

Pelkän osinko-oikeuden vastikkeellisen 
luovuttamisen voidaan kuitenkin nykylain-
säädännön nojalla ilmeisesti katsoa kuuluvan 
sijaisosinkosääntelyn alaan. Kyseinen sääntely 
on ensisijaisesti kohdistettu osakkeiden takai-
sinosto- ja lainaussopimuksiin, joissa osakkeen 
omistus kaikkine sen tuottamine oikeuksineen 
on luovutettu toiselle, mutta vain väliaikaisesti. 
Osakkeet luovuttaneelle maksetaan tyypillisesti 
korvaus siitä osingosta, joka osakkeille mak-
setaan sopimusaikana. Korvausta kutsutaan 
verotuksessa sijaisosingoksi, joka verotetaan 
osakkeet luovuttaneen tulona osinkoja koske-
vien säännösten mukaisesti (TVL 33 d.3 §)44. 
Suoritettu sijaisosinko on TVL 31.5 §:n ja EVL 
16 § 6 kohdan perusteella vähennyskelpoista 
maksajan verotuksessa vain, jos se osinko, jonka 
johdosta sijaisosinko on suoritettu, ei ole hänelle 
verovapaata tuloa.45 TVL 31.5 §:ssä sijaisosingon 
rajoitettu vähennyskelpoisuus on ulotettu myös 
muihin sellaisiin sopimuksiin, joiden perusteella 
verovelvolliselle on määräajaksi tai toistaiseksi 
siirtynyt oikeus osingon saamiseen. Koska myös 
pelkän osinko-oikeuden ostamisessa voidaan 
katsoa olevan kyse osingon sijaan maksetta-
vasta korvauksesta, soveltuvat sijaisosinkoa 
koskevat periaatteet lähtökohtaisesti myös 
osinko-oikeuden vastikkeellisiin luovutuksiin46. 

Osingon jakaminen yhtiöjärjestyksestä tai 
omistusosuuksista poikkeavasti voi puolestaan 
myös liittyä hyvin erilaisiin tilanteisiin. Menette-
ly voi esimerkiksi olla seurausta siitä, että yhtiön 
osakkeenomistajat ovat solmineet osakassopi-
muksen, jossa on osingonjakoa koskevia ehtoja. 
On huomattava, että jos osakassopimuksessa 
halutaan sopia varojenjakosuhteista, kaikkien 
yhtiön osakkeenomistajien on oltava sitoutu-
neita sopimukseen, jotta se olisi tehokas. 

Osakassopimus ei ole yhtiöoikeudellisesti 
sitova, mutta sitoo siihen liittyneitä osapuolia 
____________________

44  Arvopaperin takaisinosto- tai lainaussopimuksen täyttä-
miseksi tehtyä arvopaperin luovutusta ei EVL:n mukaisessa 
verotuksessa pidetä luovutuksena takaisinostosopimuk-
sessa ensimmäisenä myyjänä tai lainaussopimuksessa 
lainaksiantajana olevan osapuolen osalta laissa tarkemmin 
määriteltyjen edellytysten täyttyessä (EVL 6.6–7 §).
45  Yleisesti osakkeiden takaisinosto- ja lainaussopimusten 
käsittelystä verotuksessa sekä niihin liittyvästä sijaisosingon 
käsitteestä ja taustasta ks. esim. Andersson – Penttilä 2014, 
s. 173–176 ja 410–411. 
46  Ks. HE 218/1997, s. 8 sekä Knuutinen 2009, s. 501–502.
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sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaises-
ti. Osingonjakoa koskevien osakassopimuksen 
ehtojen osalta tämä merkitsee käytännössä sitä, 
että osakkeenomistajat sitoutuvat tekemään 
sellaisia osingonjakopäätöksiä osakeyhtiön 
yhtiökokouksessa, jotka toteuttavat sovittuja 
ehtoja. Mikäli osakkeenomistaja esimerkiksi 
äänestää sellaisen varojenjaon puolesta, joka on 
osakassopimuksen vastainen, tästä voi sopimuk-
sen ehdoista riippuen aiheutua hänelle erilaisia 
vahingonkorvaus- ja sopimussakkovelvoitteita. 
Yhtiöoikeudellisesti päätös osingonjaosta on 
kuitenkin pätevä, jos se esimerkiksi toteutetaan 
yhtiöjärjestyksessä määrättyjen osingonjako-
perusteiden mukaisesti, vaikka osakassopimus 
olisi edellyttänyt toisenlaista osingonjakoa.47

3.2 Lähtökohtaisista osakeoikeuksista 
poikkeavaa osingonjakoa koskevaa 
oikeuskäytäntöä

Helsingin hallinto-oikeuden julkaisematon rat-
kaisu 21.9.2017 T 17/0896/6 liittyy osakassopi-
muksen hyödyntämiseen osingonjakosuhteiden 
määrittämisessä. Tapauksessa oli kyse Y Oy:n 
avainhenkilöiden sitouttamisjärjestelystä, joka oli 
tarkoitus toteuttaa tarjoamalla yhtiössä avainase-
massa oleville työntekijöille merkittäväksi yhtiön 
osakkeita suunnatulla osakeannilla. Määräysvalta 
yhtiössä haluttiin kuitenkin säilyttää vanhoilla 
osakkeenomistajilla.

Tavoitteen saavuttamiseksi Y Oy:n yhtiöjär-
jestystä oli tarkoitus muuttaa siten, että yhtiön 
osakkeet jakautuisivat A- ja B-osakkeisiin, 
joista B-osakkeita tarjottaisiin avainhenkilöiden 
merkittäväksi. A-osakkeet olisivat vanhojen 
osakkeenomistajien omistuksessa. B-osakkeiden 
äänioikeus olisi yksi kymmenesosa A-osakkeiden 
äänioikeudesta. Tämän olennaisesti kavennetun 
äänivallan vuoksi B-osakkeiden osinko-oikeus 
olisi kuitenkin kaksi ja puoli kertaa suurempi 
kuin A-osakkeilla. 

Yhtiöjärjestyksen muuttamisen lisäksi Y Oy:n 
osakkaiden kesken oli tarkoitus laatia osakasso-
pimus. Sopimus sisältäisi osingonjakoa koskevan 
ehdon, jolla rajoitettaisiin B-osakkeiden erityistä 

____________________

47  Varojenjaosta sopimisesta osakassopimuksella ks. esim. 
Pönkä 2008, s. 189 ja osakassopimuksen sitovuuskysymyk-
sistä esim. Savela 2013, s. 531–549.

osinko-oikeutta. Osakassopimuksen mukaan B-
osakkeiden 2,5-kertainen osinko-oikeus koskisi 
vain yhtiöön sitouttamisjärjestelyn toteutta-
misajankohdan jälkeen kertyneiden voittova-
rojen jakamista. Tätä aikaisemmin kertyneisiin 
voittovaroihin yhtiön kaikilla osakkeilla olisi 
yhtäläinen oikeus. Mikäli yhtiöstä siis jaet-
taisiin näitä aiemmin kertyneitä voittovaroja, 
osakassopimuksen osingonjakoa koskeva ehto 
merkitsi käytännössä sitä, että osakkaat tulisivat 
tekemään OYL 13:6.4 §:n mukaisen yksimielisen 
päätöksen jakaa osinkoa yhtiöjärjestyksestä 
poikkeavasti.

Eräs Y Oy:n avainhenkilöistä, jonka oli 
tarkoitus merkitä B-osakkeita, oli hakenut en-
nakkoratkaisua tähän sitouttamisjärjestelyyn 
liittyvien toimien verokohtelusta. Antamassaan 
ennakkoratkaisussa Verohallinto oli todennut, 
että Y Oy:n jakama osinko verotetaan kokonaan 
hakijan osinkotulona sen mukaisesti kuin yhtiö-
järjestyksessä on määrätty. Tätä ei Verohallinnon 
mukaan estänyt se, että osakassopimuksesta 
johtuen B-osakkeille ei tosiasiassa kohdistettu 
2,5-kertaista osinkoa silloin, jos osinkoa jaet-
tiin ennen sitouttamisjärjestelyn toteuttamis-
ajankohtaa yhtiöön kertyneistä voittovaroista. 
B-osakkeiden omistajaa tuli siis Verohallinnon 
mukaan verottaa siitäkin osingosta, joka osa-
kassopimuksen johdosta kuului A-osakkeille. 
Verohallinnon esittämä näkemys vastaa edellä 
selostettuja Verohallinnon ohjeistuksessa esi-
tettyjä ns. suosivan osingonjaon periaatteita. 
Näiden mukaan, mikäli osakas luopuu hänelle 
osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan 
kuuluvasta osingosta toisen osakkaan hyväksi, 
osinko katsotaan verotuksessa kuitenkin hänen 
tulokseen siten kuin hän on siihen lain tai yhtiö-
järjestysmääräyksen mukaan ollut oikeutettu.

Ennakkoratkaisusta valitettiin hallinto-
oikeuteen, joka katsoi, että mikäli yhtiö jakaa 
osinkoa ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatun 
mukaisesti yhtiöjärjestysmääräyksestä poiketen, 
mutta osakassopimuksen ehtojen mukaises-
ti, kunkin osakkaan osinkotulona verotetaan 
osakassopimuksen mukaisesti jaettava määrä. 
Hallinto-oikeus totesi, että kun verolainsää-
dännössä ei ole Verohallinnon ohjetta vastaavia 
suosivaa osingonjakoa koskevia säännöksiä, ei 
osingosta luopuvaa osakasta voida aina verottaa 
kyseisestä osingosta, vaan osakkaiden verotus on 
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ratkaistava tapauskohtaisesti kyseessä olevien 
olosuhteiden perusteella. Järjestelyn tarkoitus 
kokonaisuudessaan, sekä yhtiöjärjestyksen ja 
osakassopimuksen muut ehdot huomioon ottaen 
hallinto-oikeus katsoi, että osakassopimuksen 
B-osakkeiden osinkorajoitusta voitiin pitää pe-
rusteltuna ja myös verotuksessa hyväksyttävänä. 
Ratkaisu on lainvoimainen.

Osakkeille lähtökohtaisesti kuuluvista oi-
keuksista poikkeavalle osingonjaolle voi olla 
myös muita kuin osakassopimukseen liitty-
viä perusteita. Esimerkiksi ratkaisussa KVL 
68/2008 yhtiön enemmistöosakkaalle jaettava 
konserniavustus aiottiin kompensoida yhtiön 
toimitusjohtajana toimivalle vähemmistöosak-
kaalle jakamalla osinkoa omistusosuuksista 
poikkeavasti ainoastaan hänelle. Hakemuk-
sessa oli esillä kaksi vaihtoehtoa jaolle, joista 
ensimmäisessä omistusosuuksista poikkeava 
osingonjako ei perustunut yhtiöjärjestykseen. 
Toisessa vaihtoehdossa osinkoa jaettaisiin vain 
vähemmistöosakkaalle yhtiöjärjestysmääräyk-
sen perusteella.

Ensimmäisen vaihtoehdon osalta keskusve-
rolautakunta katsoi, että vähemmistöosakkaan 
näin saamaan kompensaatioon ei voitu soveltaa 
osinkojen verotusta koskevia säännöksiä, eikä 
kyseessä myöskään ollut muu TVL 32 §:n tarkoit-
tama pääomatulo. Suoritus oli siten katsottava 
hänen ansiotulokseen. Jos kompensoivaa osinkoa 
sen sijaan jaettaisiin yhtiöjärjestystä vastaavas-
ti, se voitiin keskusverolautakunnan ratkaisun 
mukaan verottaa vähemmistöosakkeenomistajan 
tulona TVL 33 b §:n mukaisesti muusta kuin jul-
kisesti noteeratusta yhtiöstä saatuna osinkona. 

En täysin yhdy KVL:n näkemykseen siitä, että 
kun omistusosuuksista poikkeava osingonjako 
ei perustunut yhtiöjärjestyksen määräykseen, 
sitä ei voitu katsoa vähemmistöosakkaan osin-
kotuloksi. Keskeisempää tulon kohdistamisen 
kannalta kuitenkin on, että ennakkoratkaisussa 
ei esitetty, että yhtiöjärjestysmääräyksen puuttu-
essakaan omistusosuuksista poikkeavasti jaettu 
tulo olisi verotettu myös konserniavustuksen 
saajan tulona omistusosuuksien mukaisesti. Ve-
rohallinnon ohjeistuksenhan mukainen tulkinta 
suosivasta osingonjaosta johtaisi tähän. Tällainen 
tulkinta olisi kuitenkin ollut hyvin ristiriitainen, 
kun omistusosuuksista poikkeavan osingonjaon 
tarkoituksena oli nimenomaisesti huolehtia siitä, 

että konserniavustuksen antamisella ei suosittaisi 
enemmistöosakkeenomistajaa vähemmistöosak-
keenomistajan kustannuksella osakeyhtiölain 
yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti.

Ratkaisussa KHO 2016:218 on puolestaan 
ollut esillä omistusosuuksista poikkeava osin-
gonjako työpanososinkosääntelyn soveltamisen 
yhteydessä. Työpanososinkosääntelyllä viitataan 
TVL 33 b §:n 3 momenttiin. Säännöksen mukaan, 
mikäli osingon jakoperusteena yhtiöjärjestyk-
sen määräyksen, yhtiökokouksen päätöksen, 
osakassopimuksen tai muun sopimuksen mu-
kaan on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin 
kuuluvan henkilön työpanos, osinko verotetaan 
sen henkilön ansiotulona, jonka työpanokseen 
osinko perustuu. Säännös pyrkii estämään 
ansiotulona verotettavan palkkatulon muun-
tamisen osinkotuloksi. Säännös sisältää myös 
osinkotuloa koskevan kohdistamissäännöksen, 
kun säännöstä sovellettaessa verotus osingosta 
kohdistuu aina työn suorittajaan, vaikka tämä ei 
olisi osakkeenomistajana. Osakkeenomistajaa ei 
tällöin veroteta osingosta.48

KHO:n ratkaistavana olleessa tapauksessa 
A ja tämän puoliso omistivat puoliksi holding-
yhtiö Y Oy:n. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ollut 
määräyksiä osingonjaosta. A oli osakkaana 
myös X Oy:ssä, joka oli aikaisemmin maksanut 
A:n työpanososinkoja Y Oy:öön. Osinko oli TVL 
33 b §:n 3 momentin mukaisesti verotettu A:n 
ansiotulona. Kun Y Oy myöhemmin jakoi osin-
kona X Oy:ltä kertyneet varat ainoastaan A:lle, 
osaakaan Y Oy:n jakamasta osingosta ei KHO:n 
mukaan voitu katsoa A:n puolison veronalaiseksi 
tuloksi, vaikka osingonjaossa poikettiin A:n ja 
tämän puolison omistusosuuksista yhtiössä. X 
Oy:n työpanososinkona maksamista suorituk-
sista annettujen ennakonpidätysten johdosta 
ei ollut epäselvyyttä siitä, että A:lle jaettiin Y 
Oy:stä osinkona nimenomaisesti se tulo, joka 
oli jo verotettu hänen ansiotulonaan. KHO to-
tesi, että kun A:n saamia osinkoja oli verotettu 
työpanososinkoja koskevan erityissääntelyn 
mukaisesti, ei osingonjakoon samanaikaisesti 
voitu soveltaa suosivaa osingonjakoa koskevia 
periaatteita.

____________________

48  Ks. HE 47/2009, s. 1–4.
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3.3 Yhtiöjärjestyksestä tai omistusosuuksista 
poikkeavan osingonjaon tarkoitus

Verohallinnon ohjeessa esitetyt suosivan osin-
gonjaon periaatteet kuvaavat hyvin niiden tilan-
teiden verotuksellista arviointia, joissa pyritään 
vastikkeettomasti siirtämään varallisuutta osa-
puolten kesken. Myös oikeuskäytännössä voidaan 
katsoa vahvistetun, että tietyissä tilanteissa 
verotus voidaan toteuttaa näiden periaatteiden 
mukaisesti49; muutenhan periaatteiden soveltu-
vuutta esimerkiksi työpanososinkosääntelyyn 
liittyvässä ratkaisussa ei olisi ollut tarpeen edes 
arvioida. 

Oikeuskäytännöstä ei kuitenkaan voida 
päätellä, että kaikki osingonjakoa koskevat 
sopimukset ja järjestelyt olisivat vailla merki-
tystä arvioitaessa osinkotulon kohdistamista. 
Kolme edellä käsiteltyä ratkaisua kuvastavatkin 
nähdäkseni sitä, että jaettaessa osakeyhtiöstä 
varoja osakkaille heidän omistusosuuksistaan 
tai yhtiöjärjestyksestä poikkeavasti on huomioi-
tava, mistä jaossa itse asiassa on kyse. Missään 
näistä ratkaisusta osingonjako ei liittynyt siihen, 
että osakkaan tahtona olisi ollut lahjoittaa oma 
osuutensa osingosta toiselle osakkaalle. Ratkai-
sussa KVL 68/2008 osingonjaon tarkoituksena 
oli kompensoida enemmistöosakkaalle jaettava 
konserniavustus ja ratkaisussa KHO 2016:218 
A:lle jaettiin se osinko, jonka hän oli omalla 
työpanoksellaan ansainnut. 

Ratkaisussa Helsingin HaO 21.9.2017 T 
17/0896/6 suosivan osingonjaon taustalla oli 
puolestaan avainhenkilöiden sitouttamiseen 
liittyvä järjestely. Avainhenkilöille suunnatta-
ville osakkeille annettaisiin yhtiöjärjestyksessä 
rajoitetumpi äänivalta kuin vanhojen osakkeen-
omistajien osakkeille, mutta tästä korvaukseksi 
parempi osinko-oikeus. Parempi osinko-oikeus 
rajattaisiin kuitenkin osakassopimuksella kos-
kemaan vain sitouttamisjärjestelyn jälkeen 
osakeyhtiöön kertyvistä voittovaroista jaetta-
vaa osinkoa. Yhtiöjärjestyksestä poikkeavassa 
osingonjaossa ei voi olla kyse varallisuuden 
vastikkeettomasta siirtämisestä osapuolten 
kesken, jos avainhenkilöosakkeenomistajien 
osakkeet eivät oikeuta korkeampaan osinkoon, 
kun osinkoa jaetaan ennen sitouttamisjärjestelyä 
____________________

49  Näin myös Engblom 2017, kappale 3.

kertyneistä voittovaroista. 
Hallinto-oikeuden kyseisen ratkaisun pe-

rusteluissa käyttävä lausuma ”osingosta näin 
luopuvaa osakasta ei voida aina verottaa ky-
seisestä osingosta, vaan osakkaiden verotus on 
ratkaistava tapauskohteisesti kyseessä olevien 
olosuhteiden perusteella” on mielestäni lähtö-
kohtaisesti osuva siltä osin, kun siinä viitataan 
suosivan osingonjaon olosuhteiden tapaus-
kohtaiseen arviointiin. Itse pitäisin kuitenkin 
pikemminkin pääsääntönä kuin poikkeuksena 
sitä, että osinko on myös verotuksessa katsot-
tava sen osapuolen tuloksi, joka osingon siviili-
oikeudellisesti saa. Osingonjaon tapauskohtaisen 
arvioinnin perusteella voidaan erottaa lähinnä 
ne varallisuuden vastikkeettomiin siirtoihin 
liittyvät, yleensä lähipiirin sisällä toteutettavat 
järjestelyt, joihin Verohallinnon ohjeistuksessa 
esitettyjen suosivan osingonjaon periaatteiden 
voidaan katsoa soveltuvan.

Osakkeenomistajien omistusosuuksista tai 
yhtiöjärjestysmääräyksestä poikkeavasti jaetun 
osinkotulon verotuksellisessa kohdistamisessa ei 
jo lähtökohtana tulisi olla se, että näin jaettua 
osinkoa ei voida suoraan ottaa verotuksen pe-
rustaksi50. Tällaisesta osingonjaosta verotuksessa 
yleisesti käytettävä termi ”suosiva osingonjako” 
onkin jokseenkin harhaanjohtava, sillä jaossa 
ei sinänsä tarvitse olla kysymys kenenkään 
suosimisesta51.

Kun osinkotulon kohdistaminen perustuu 
vain yleisiin tuloverolain kohdistamissäännöksiin, 
ja uusi osakeyhtiölaki yksiselitteisesti mahdol-
listaa erilaisia osingonjakotapoja, ei näitä mah-
dollisuuksia voida verotuksessa sivuuttaa. Edellä 
on viitattu siihen, että tuloverolainsäädännön 
tavoitteiden vastaista olisi, mikäli verovelvol-
listen olisi mahdollista vapaasti ”ohjailla” tulon 
kohdistamista siten, että verovelvollisuus tulosta 
jakautuisi mahdollisimman edullisella tavalla. 
Yleensä osakkeenomistajat kuitenkin pyrkinevät 
siihen, että he saavat oikeutetun osuuden yhtiön 
tekemästä tuloksesta. Yleisesti osingonjakoa 
koskevia osakassopimuksia ei laadittane tai 
muuten osakeyhtiölain sallimia varojenjakotapoja 
hyödynnetä siksi, että joku osakkaista haluaa 
parantaa toisen osakkaan varallisuusasemaa 

____________________

50  Vrt. osakassopimuksia koskien Isotalo 2016, s. 33–34. 
51  Penttilä 2016, s. 1.
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vastikkeettomasti. Kun verolainsäädännöstä tai 
verotuksen perustavanlaatuisista tavoitteista ei 
muuta ilmene, siviilioikeudellisen oikeustosi-
seikaston on katsottava muodostavan perustan 
myös vero-oikeudellisille oikeusvaikutuksille52.53

Yleensä on osakkeenomistajan itsensä edun 
mukaista, että hänen omistamansa osakkeen 
tosiasialliset oikeudet ilmenevät yhtiöjärjestyk-
sestä. Osakassopimuskin kuitenkin sitoo siihen 
liittyneitä tahoja, eikä yksittäisen osakkeen-
omistajan ole mahdollista poiketa sopimuksesta 
syyllistymättä sopimusrikkomukseen. Voitonjaon 
perusteista saatetaan katsoa sopivammaksi sopia 
yhtiöjärjestyksen sijasta osakassopimuksessa 
esimerkiksi siitä syystä, että osakassopimus ei 
ole julkinen asiakirja toisin kuin yhtiöjärjestys, 
joka on muun muassa kilpailijoiden saatavissa 
kaupparekisteristä54. Verohallinnolla on kuiten-
kin oikeus saada tietoonsa osakassopimusten 
sisältö verotuksen toimittamista varten55. Ainakin 
____________________

52  Ks. siviilioikeuden vaikutuksesta ja vero-oikeuden tavoit-
teiden huomioimisesta vero-oikeudellisessa tulkinnassa 
esim. Järvenoja 2019, s. 5.
53  Myös Ruotsissa on yhtiöoikeudellisesti mahdollista 
jakaa osinkoa osakkaiden omistusosuuksista tai yhtiö-
järjestyksestä poikkeavasti. Verotuksellinen oikeustila ei 
Ruotsissakaan tältä osin ole täysin selkeä. Lähtökohdaksi 
on kuitenkin lähinnä korkeimman hallinto-oikeuden 
ratkaisun RÅ 2000 ref. 56 johdosta muodostunut, että 
yhtiöoikeudellisesti osinkona jaettu erä katsotaan myös 
verotuksessa osingoksi, ellei osingonjako perustu esimer-
kiksi osakkaiden työpanoksiin yhtiössä. Tässä tapauksessa 
osinko on verotuksessa katsottu osingon saavan palkaksi. 
Tällöinkin osinko on kuitenkin verotuksessa kohdistettu 
osakkaille jakopäätöksen mukaisesti riippumatta siitä, onko 
omistusosuuksista poikkeaminen seurausta yhtiöjärjestyk-
sestä vai osakkaiden yksimielisestä päätöksestä, vaikka 
Ruotsissa ei ole mitään erityistä työpanososinkosääntelyä. 
Tuoreessa, lainvoimaa vailla olevassa Skatterättsnämndenin 
ratkaisussa dnro 1-19/D, 4.7.2019 osinkoa aiottiin jakaa 
osakkaiden omistusosuuksista poikkeavasti yksittäisellä 
yhtiökokouksen päätöksellä vain osakkeenomistaja A:lle 
sen vuoksi, että tämä aikoi luopua osakkeenomistuksestaan. 
Ratkaisussa katsottiin, että näin jaettu osinko verotettaisiin 
vain A:n osinkotulona. Kun osakas sen sijaan aikoi luopua 
hänelle kuuluvasta osingosta osakeyhtiön ulkopuolisen 
tahon hyväksi tarkoituksenaan, että osinkoa vastaava 
summa lahjoitettaisiin eräälle säätiölle, katsottiin hän silti 
verovelvolliseksi lahjana annettua summaa vastaavasta 
osingosta (Skatterättsnämnden dnro 20-12/D, 9.1.2013). 
Osinkotulon kohdistamisen arvioinnissa on ratkaisuissa an-
nettu siis merkitystä sille, missä yhteydessä osinkoa jaetaan 
omistusosuuksista tai yhtiöjärjestyksestä poikkeavasti.
54  Villa 2008, s. 313.
55  Isotalo 2016, s. 33.

tietyissä tilanteissa verotuskäytännössä onkin jo 
annettu merkitystä osakassopimuksen ehdoille 
osinkotulon kohdistamisessa, kun osakkeiden 
osinko-oikeudet on yhtiöjärjestyksessä pääpiir-
teisesti määritelty, mutta osakassopimuksessa 
on sovittu tarkemmista voitonjaon ehdoista56.

4 Omistuksen ja tuoton erottaminen 
osakkeen luovutuksen yhteydessä

4.1 Osingosta määrääminen

Tiettyjen osakkeen omistusoikeuden siirtymi-
seen liittyvien järjestelyjen osalta on vakiintunut 
käytäntö, jonka johdosta osakkeenomistajaa ei 
välttämättä veroteta tämän omistamille osak-
keille jaettavasta osingosta. Näissä on kyse 
ikään kuin käänteisestä tilanteesta verrattuna 
aikaisemmin käsiteltyyn osinkotuoton lahjoit-
tamiseen; osakkeenomistuksesta on luovuttu, 
mutta uudelle osakkeenomistajalle ei ole siir-
tynyt oikeutta osakkeen tuottamaan osinkoon.

TVL 37 §:n 2 momentin mukaan testamen-
tilla tai lahjana saadun elinikäisen nautintaoi-
keuden, eläkkeen taikka muun jäljellä olevaksi 
eliniäksi tai määrävuosiksi jollekin tulevan 
etuuden tuottama tulo on veronalaista joko 
pääomatulona tai ansiotulona näitä koskevien 
säännösten mukaan. Säännös toimii ikään kuin 
vastinparina perintö- ja lahjaverolain 2 §:n 
2 momentille, jonka perusteella perintö- tai 
lahjaveroa ei suoriteta testamentilla tai lahjana 
saadusta elinkautisesta nautintaoikeudesta, 
eläkkeestä taikka muusta elinkaudeksi tai 
määrävuosiksi jollekin testamentilla tai lahjana 
annetusta etuudesta. Säännökset ovat jossain 
muodossa olleet osa sekä tuloverolakia ja sen 
edeltäjiä, että perintö- ja lahjaverolakia jo 

____________________

56  Osakassopimuksen ehdoille on annettu merkitystä myös 
KHO:n oikeuskäytännössä ratkaisuissa KHO 2016:18 ja 
KHO 2016:104, jotka koskivat osakkeiden arvostamista.
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1940-luvulta alkaen.57

Kyseisten säännösten perusteella on kat-
sottu, että mikäli osakkeen omistusoikeus on 
testamentattu tai lahjoitettu eri henkilölle kuin 
osakkeen tuotto-oikeus (ml. oikeus osakkeen 
tuottamaan osinkoon), pelkkään tuotto-oikeu-
den saajaan ei voida kohdistaa perintö- tai lah-
javerotusta, mutta tuotto-oikeuden perusteella 
kertyvistä osingoista hän on verovelvollinen 
tuloverotuksessa58. Kuten TVL 37.2 § osoittaa, 
verotus toteutetaan nimenomaan etuuden 
tuottamaa tuloa, eli tässä tapauksessa osinkoja, 
koskevien säännösten mukaan. Osakkeenomis-
tajaa ei etuuden haltijalle tulevista osingoista 
veroteta.59

Osakkeen luovuttaja voi myös pidättää 
itselleen oikeuden osakkeen myöhemmin 
tuottamaan osinkoon. Verotuksessa on tällöin 
vakiintuneesti katsottu, että osinko-oikeuden 
pidättäjä on tuloverotuksessa verovelvollinen 
osingoista uuden osakkeenomistajan sijasta. 
Tälle voidaan ainakin vastikkeettomien luovu-
tusten yhteydessä löytää välillisesti tukea lain-
säädännöstäkin. Lahjasaannon kautta saadun 
omaisuuden arvosta vähennetään lahjaverotusta 

____________________

57  PerVL 2.2 §:n esitöissä on todettu, että eläkkeen tai 
etuuden antaminen lahjan tai testamentin nojalla perustuu 
usein aikaisempaan palvelussuhteeseen. Tällaisesta edusta 
jouduttiin ennen säännöksen voimaantuloa maksamaan 
perintö- tai lahjavero edun kapitalisoidun arvon mukaan 
jo silloin, kun pelkkä oikeus etuuteen vastaanotettiin. 
Etuuden saajalle veron suorittaminen oli saattanut käydä 
ylivoimaiseksi, kun sen tuottamat tulot tosiasiassa kertyivät 
vasta myöhemmin, minkä vuoksi lahjaa tai testamenttia 
ei välttämättä pystytty ottamaan vastaan. Tämän vuoksi 
verotus katsottiin tarkoituksenmukaisemmaksi kohdistaa 
etuuden omistajaan vasta silloin, kun hän se ansiosta konk-
reettisesti saa tuloa. Ks. HE 59/1940, s. 2. PerVL 2.2 §:n 
esityöt eivät kuitenkaan nimenomaisesti rajaa säännöksen 
soveltamisalaa vain palvelussuhteisiin perustuviin suorituk-
siin, eikä nykyisessä verotuskäytännössä olekaan asetettu 
säännöksen soveltamisedellytykseksi sitä, millä perusteella 
oikeus etuuteen on annettu, ks. esim. VH 2018, kohta 2.2.1.
58  Ks. Puronen 2015, s. 78–79. Ks. myös Rekola 1947, s. 93.
59  On hieman epäselvää, tulisiko PerVL 2.2 §:n katsoa sään-
nöksen sanamuodon johdosta soveltuvan myös aiemmin 
käsiteltyihin pelkkiin osinko-oikeuden lahjoituksiin, jos ne 
ovat luonteeltaan pitkäaikaisia, vaikka osakkeen omistusta 
ei ole luovutettu kolmannelle henkilölle. Oikeuskirjalli-
suuden kanta vaikuttaa kuitenkin olevan, että säännös 
ei sovellu lahjansaajan verotukseen näissä tilanteissa, ks. 
esim. Puronen 1990, s. 141–143 ja erityisesti osinkotulon 
osalta s. 272. Ks. myös Järvenoja 2012, s. 521. 

toimittaessa sellaisten velvoitusten arvo, joiden 
nojalla verovelvollisen tulee kerta kaikkiaan 
tai aika-ajoin toimittaa toiselle rahanarvoinen 
suoritus taikka antaa toisen jollakin tavoin 
käyttää hyväkseen verovelvollisen omaisuutta, 
mikäli tämä ei saa siitä vastiketta (PerVL 9.3 
§ ja 21 §). Mikäli lainsäätäjä olisi katsonut, 
että omaisuuden omistajalla on oikeudenpi-
dätyksistä huolimatta täysivaltainen oikeus 
koko omaisuuteen ja siten esimerkiksi myös 
tosiasiallinen oikeus sen tuottoon, ei tällainen 
säännös olisi ollut aiheellinen. 

Alun perinkin pelkästään osakkeen omis-
tusoikeuden ilman oikeutta sen tuottamaan 
osinkoon saaneella henkilöllä ei ole missään 
vaiheessa ollut mahdollisuutta määrätä osinko-
tulosta. Vaikka hän on saanut osakkeen omis-
tusoikeuden, hänelle ei missään vaiheessa ole 
tullut oikeutta saada osinkoa itselleen ja käyttää 
se haluamallaan tavalla.60 Kyse ei siis ole vas-
taavasta tilanteesta, kuin jossa oikeus osinkoon 
on luovutettu toiselle osakkeenomistajan oman 
disponoinnin johdosta. Tämän huomioiminen on 
ehkä keskeisempää, kuin yrittää löytää lainsää-
dännöstä julki lausuttu peruste sille, että osak-
keen omistusoikeuden siirtämisen yhteydessä 
toteutettu omistuksen ja tuoton erottaminen 
johtaa siihen, että osakkeenomistajaa ei vero-
teta osingosta. Vaikka vero-oikeudellinen tulon 
käsite on laaja, ei voida katsoa, että se kattaisi 
sellaiset tulot, joita verovelvollisen ei missään 
vaiheessa ole edes ollut mahdollista saada. Siten 
on luonnollista katsoa, että niissä tapauksissa, 
joissa osakkeenomistaja ei ole saanut oikeutta 
osinkoon johtuen aikaisemman osakkeenomis-
tajan määräämistoimista, ei tätä voida osingosta 
verottaa. Tuloverovelvollinen osingosta on sen 
sijaan se, joka osingon tosiasiassa saa.

4.2 Osinko-oikeuden siirtyminen

Kun oikeussubjekti luopuu osakkeen omistuk-
sesta, loppuu myös tämän oikeus osakkeen 
tuottamaan osinkoon, ellei osakkeen luovutuk-
sen yhteydessä ole pidätetty osinko-oikeutta. 
____________________

60  Ks. myös Järvenoja 2012, s. 522–523, jossa käsitellään 
verokohtelun eroa osakkeen tuotto-oikeuden lahjoitta-
misen ja pidättämisen välillä ja arvioidaan jälkimmäistä 
omistusoikeuden vaiheittaisen siirtymisen ja osakkeen 
jakamattomuus -periaatteen kautta.
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Oikeuskäytännössä on kuitenkin noussut esille 
kysymys siitä, kenen tulona osinko verotetaan, 
jos osake luovutetaan sen jälkeen, kun päätös 
osingonjaosta on tehty, mutta ennen kuin 
osinko on nostettavissa. Ratkaisussa Helsingin 
HaO 28.12.2018 T 18/0869/3 oli kyse tällaisesta 
tilanteesta osakkeiden lahjoituksen yhteydessä. 
X Oy:ssä oli 9.5.2011 tehty osingonjakopäätös, 
jonka perusteella osinkoa jaettiin kahdessa 
erässä 31.5.2011 ja 30.11.2011. A:n isä oli lah-
joittanut A:lle omistamiaan X Oy:n osakkeita 
ennen jälkimmäistä osingonjakopäivää. A:n 
isälle oli maksettu lahjoituksen kohteena olevien 
osakkeiden perusteella osinkoa ensimmäisen 
osingonjaon yhteydessä, mutta 30.11.2011 nos-
tettavissa ollut osinko oli puolestaan maksettu 
osakkeet lahjana saaneelle A:lle. Verohallinto 
tulkitsi tästä huolimatta, että kaikki osingot oli 
katsottava A:n isän tuloksi.

Verotuksen oikaisulautakunta sen sijaan 
katsoi, että osakkeiden lahjoittamisen jälkeen 
nostettavissa ollut osinko oli A:n tuloa. Veron-
saajien oikeudenvalvontayksikkö valitti tästä 
päätöksestä hallinto-oikeuteen ja esitti, että 
osingot tulisi verottaa kokonaisuudessaan A:n 
isän tulona, jolle oli muodostunut rahanar-
voiseksi etuudeksi katsottava saamisoikeus 
jaettavaksi päätettyyn osinkoon, kun hän oli 
omistanut osakkeet osingonjaosta päättäneen 
yhtiökokouksen järjestämisen aikaan. Hallinto-
oikeus kuitenkin yhtyi verotuksen oikaisulau-
takunnan näkemykseen ja totesi, että koska 
lahjoitettuihin osakkeisiin ei oltu pidätetty 
osinko- tai muutakaan oikeutta, ja kun osingot 
olivat nostettavissa vasta osingonmaksupäivä-
nä niille osakkeenomistajille, jotka ovat olleet 
merkittynä osakasluetteloon osingon maksa-
mispäivää edeltävän päivän päättyessä, osingot 
oli verotettava osakkeet lahjana saaneen A:n 
tulona. Ratkaisu ei ole lainvoimainen.

Tulon jaksottamisen yleissäännöksen (TVL 
110 §) vakiintuneen tulkinnan mukaisesti osin-
kotulo jaksotetaan verotuksessa luonnollisen 
henkilön tuloksi sen ajankohdan perusteella, 
jolloin osinko on osingonjakopäätöksen mukaan 
nostettavissa. Jos osingonjaosta päättävässä yh-
tiökokouksessa ei ole muuta sovittu, katsotaan 
osingon olevan nostettavissa yhtiökokouspäivä-
nä. Jos osingonjakopäätöstä tehtäessä on kui-
tenkin erikseen päätetty ajankohdasta, jolloin 

osinko on nostettavissa, on tämä ajankohta 
ratkaiseva esimerkiksi sille, minkä verovuoden 
tuloksi osinko katsotaan.61

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaistavana 
olleessa tapauksessa osingonjakopäätöksessä 
oli sovittu, että osingot ovat nostettavissa vasta 
määrättynä osingonmaksupäivänä niille osak-
keenomistajille, jotka ovat olleet merkittyinä 
osakasluetteloon osingon maksamispäivää edel-
tävän päivän päättyessä. Jälkimmäisen osingon-
maksun osalta tämä henkilö oli osakkeet lahjana 
saanut A. Myös osakeyhtiölain mukaan arvo-
osuusjärjestelmään kuulumattomien osakkeiden 
osalta osingon maksamisen edellytyksenä on, 
että osakkeenomistaja on merkitty OYL 3:15.1 
§:ssä tarkoitettuun osakasluetteloon osakkeiden 
omistajaksi62. Tulon jaksottamissäännösten no-
jalla ei toki voida kuitenkaan suoraan ratkaista 
tulon kohdistamista verotuksessa.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö oli 
perustellut hallinto-oikeudelle tekemäänsä 
valitusta myös sillä, että ”tulkinta, jonka mu-
kaan oikeus yksityisen osakeyhtiön osinkoon 
on sillä, jolle osinkoon oikeutettu osake kuuluu 
varsinaisena yhtiökokouspäivänä, jollei yhtiö-
kokouspöytäkirjassa ole muuta todettu, vastaisi 
osakeyhtiölaissa arvo-osuusjärjestelmään kuu-
luvien julkisten osakkeiden osalta säädettyä ja 
selkeyttäisi osingon verotusta käsillä olevan 
kaltaisissa omistajanvaihdostilanteissa”. 

Tämän perustelun voidaan kuitenkin itse 
asiassa katsoa puoltavan sitä, että osinko tu-
lee katsoa A:n tuloksi. Osakeyhtiölain mukaan 
arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien osakkeiden 
tuottama osinko kuuluu sille, joka on merkitty 
osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon 
varojenjakopäätöksessä määrättynä täsmäytys-
päivänä, ei siis yhtiökokouspäivänä. Täsmäy-
tyspäivän ajankohtaa ei ole määritelty osake-
yhtiölaissa, mutta pörssiyhtiöillä se on yleensä 
toinen yhtiökokouspäivää seuraava päivä. 
Siten pörssissä noudatettavasta selvitysajasta 
johtuen osakkeelle jaettavan osingon saaminen 
____________________

61  Ks. VH A148/200/2017, kohta 2.20. Elinkeinoverolain 
mukaan verotettavien osakkeenomistajien verotuksessa 
pelkästään osingonjaosta päättävän yhtiökokouksen ajan-
kohdan katsotaan kuitenkin olevan määräävä osinkotulon 
jaksottamiselle riippumatta siitä, milloin osinko on ollut 
nostettavissa, Myrsky – Malmgrén 2014, s. 612.
62  Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2017b, s. 1089.
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yleensä käytännössä edellyttää, että osakkeet 
omistetaan yhtiökokouspäivänä, jotta osak-
keenomistaja on täsmäytyspäivänä merkittynä 
osakasluetteloon.63 Käsiteltävässä tapauksessa 
ehkä jonkinlaisena ”täsmäytyspäivänä” voitaisiin 
siten pitää osingon maksamispäivää edeltävää 
päivää, jolloin osakkeenomistajan oli oltava 
merkittynä osakasluetteloon osingon saadak-
seen. Osakkeet olivat tällöin A:n omistuksessa 
ja tämä oli myös merkitty osakasluetteloon.

Mikäli kaupan kohteena ovat vain pienen 
lähipiirin kesken omistetun yhtiön osakkeet, 
yksittäiselläkin osakkeenomistajalla voi kuiten-
kin olla valta hyvin vapaasti määrätä jaettavan 
osingon määrästä ja siitä, milloin osinko on 
nostettavissa. Näissä tapauksissa osinkotulon 
kohdistamisen arvioinnissa ei ehkä voidakaan 
antaa niin suurta merkitystä sille, että osakkeita 
ei enää ole omistettu ajankohtana, jolloin osinko 
on keskeisesti aikaisemman osakkeenomistajan 
vaikutuksenalaisen yhtiökokouksen päätöksen 
mukaan nostettavissa. Jos sen sijaan on kyse 
laajemmin omistetusta yhtiöstä, ei ole oletet-
tavaa, että yksi osakkeenomistaja voisi määrätä 
osingon nostettavissa olosta sen mukaan, miten 
se hänen osakkeen luovutussuunnitelmiinsa 
parhaiten sopii.

Ratkaisussa KHO 29.12.1989 T 5032 on 
ollut esillä tilanne, jossa osakkeiden luovutus 
ja päätös yhtiökokouspäivää myöhäisemmästä 
osingon nostettavissa olosta liittyivät osingosta 
menevän veron välttämiseen tähtäävään järjes-
telyyn. Tämän vuoksi katsottiin, että osinko 
voitiin veronkiertosäännöksen nojalla kohdis-
taa entisen osakkeenomistajan tuloksi, joka 
oli omistanut osakkeet, kun niille jaettavasta 
osingosta oli päätetty yhtiökokouksessa, vaikka 
tämä ei enää omistanut osakkeita, kun niille 
jaettava osinko oli yhtiökokouksen päätöksen 
mukaan nostettavissa. 

Ratkaisusta ei kuitenkaan voi tehdä sellaista 
päätelmää, että osinko tulisi yleisesti kohdis-
taa sen osapuolen tuloksi, joka osakkeet on 
yhtiökokouspäivänä omistanut. KHO totesi, 
että sanotunlaiseen lopputulokseen oli pää-
dyttävä ”näissä olosuhteissa”, mitä toki myös 
veronkiertosäännöksen soveltaminen kuvastaa. 

____________________

63  Ks. Kyläkallio – Iirola – Kyläkallio 2017a, s. 309–310 ja 
Euroclear Finlandin säännöt 8.2.2019, kohta 4.6.1.

Pelkästään se, että osake luovutetaan lähipiirin 
sisällä ei voi aiheuttaa sitä, että osinko koh-
distetaan entisen osakkeenomistajan tuloksi. 
Erilaisten omaisuuden luovutusten yhteydessä 
on muutenkin mahdollista ajoittaa luovutus 
myös verotuksen kannalta optimaalisella tavalla.

Vastikkeellisten osakeluovutusten yhteydes-
sä on varmasti tyypillisempää, että aikaisempi 
osakkeenomistaja pidättää luovutuksen yhtey-
dessä oikeuden vasta osakkeiden luovutuksen 
jälkeen nostettavissa olevaan osinkoon, josta on 
päätetty hänen ollessaan osakkeenomistajana. 
Onkin esitetty, että osinko-oikeuden pidättämi-
seen liittyvien verotusperiaatteiden johdosta 
on mahdollista muuttaa luovutusvoittona vero-
tettava osakkeiden kauppahinta mahdollisesti 
osinkona edullisemmin verotettavaksi tuloksi64. 
Isotalo on kritisoinut osinko-oikeuden pidättä-
miseen liittyviä verotusperiaatteita ja toteaa, 
että järjestelyiden avulla on mahdollista maksaa 
osakkeiden kauppahinta yrityksen kassasta luo-
vutusvoittoverotus välttäen. Oikeampi tulkinta 
vaikuttaa Isotalon näkemyksen mukaan olevan 
se, että osinko verotettaisiin osinko-oikeuden 
pidättämisestä huolimatta osakkeenomistajan 
tulona ja oikeuden pidättäjälle edelleen mak-
settu osinko katsottaisiin osaksi kauppahintaa, 
minkä hän nostaa esiin varainsiirtoverotuksen 
käytäntönä.65

Käytännön, erityisesti verotuksen jaksot-
tamisen kannalta tämä vaihtoehto näyttäytyy 
kuitenkin hankalana, jos osinko-oikeus on 
pidätetty pidemmäksi aikaa. Tulon kohdistamisen 
näkökulmasta voidaan todeta, että verorasitus 
osingosta kuitenkin lähtökohtaisesti tällöinkin 
kohdistuisi osinko-oikeuden pidättäjään. En-
nalta ei voida varmasti sanoa, muodostuuko 
verotus kevyemmäksi luovutusvoitto- eikä 
osinkoverosäännösten mukaan toteutettuna. 

5 Johtopäätökset

Verotuksessa on perinteisesti ymmärretty 
osakkeenomistus pääomasijoitukseksi, josta 
maksetaan tuottoa osakkeenomistajalle tämän 
tekemän omistuksen suhteessa. Ennen ny-

____________________

64  Penttilä 2003, s. 332, koskien tosin aikaa, jolloin osinkona 
saatu tulo saattoi oikeuttaa yhtiöveron hyvitykseen. 
65  Isotalo 2016, s. 51–53.
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kyistä osakeyhtiölakia, jossa nimenomaisesti 
mahdollistetaan osingon jakaminen osakkeen-
omistajien omistusosuuksista tai muusta yh-
tiöjärjestysmääräyksen osoittamasta suhteesta 
poikkeavasti, on tällaisen osingonjaon yhtiöoi-
keudellinenkin hyväksyttävyys ollut epävarmaa. 
Nykyisen osakeyhtiölain nojalla yksimielisillä 
osakkeenomistajilla on kuitenkin valta sopia 
suoraan yhtiöstä jaettavan osingon kohdenta-
misesta melko vapaasti. Tuloverolainsäädännön 
osinkoja koskevissa säännöksissä ei ole otettu 
kantaa siihen, miten osinko kohdistetaan oike-
alle verovelvolliselle. 

Verohallinnon ohjeistuksessa on esitetty, 
että omistusosuuksista tai yhtiöjärjestykses-
tä poikkeavasti jaettu osinko kohdistetaan 
verotuksessa osakkeenomistajien tuloksi 
yhtiöjärjestysmääräyksen tai sen puuttuessa 
omistusosuuksien mukaisesti. Osinkotulon 
kohdistaminen perustuu kuitenkin tulove-
rolainsäädännön yleisiin säännöksiin, joiden 
mukaan verovelvollista verotetaan tämän 
saamista tuloista. Normaalien oikeudellisten 
tulkintaperiaatteiden nojalla yksityisoikeudel-
linen osingonjako tulisi siten ottaa osinkotulon 
verotuksellisen kohdistamisen lähtökohdaksi. 

Jo tuloverolainsäädäntömme historiasta on 
johdettavissa näkemys, jonka mukaan osak-
keenomistaja ei aina ole verovelvollinen omis-
tamilleen osakkeille jaettavasta osingosta. Tästä 
esimerkkinä ovat tilanteet, joissa osakkeen 
omistus on siirtynyt testamentin määräyksen 
tai lahjoituksen johdosta, mutta oikeus osak-
keen tuottamaan osinkoon on testamentissa tai 
lahjakirjassa osoitettu muulle kuin osakkeen 
saajalle. Osakkeenomistajan sijasta osingonsaaja 
on tällöin katsottu verovelvolliseksi osingosta. 
Vastaavasti on menetelty myös osinko-oikeuden 
pidättämistilanteissa. Näissä tapauksissa osak-
keenomistajalle ei omistaja-asemastaan huoli-
matta ole tullut oikeutta saada omistamilleen 
osakkeille jaettava osinkoa.

Verohallinnon suosivasta osingonjaosta 
esittämiä periaatteita voidaan nähdäkseni so-
veltaa vain erityistilanteissa. Ei ole mahdollista 
yleisesti todeta, että suosivan osingonjaon 
periaatteet soveltuvat esimerkiksi lähipiiriti-
lanteisiin, tai että riippumattomien osapuolten 
välillä periaatteita ei voida soveltaa. Tyypilli-
sesti suosivan osingonjaon periaatteet voisivat 

kuitenkin soveltua lähinnä sellaisiin lähipiirin 
kesken toteutettuihin järjestelyihin, joille ei ole 
osoitettavissa muuta perustetta, kun pyrkimys 
vastikkeetta siirtää varallisuutta osapuolten 
kesken. Osinkotuoton lahjoittamista koskeva 
oikeuskäytäntö ja tuloverotuksen tavoitteet 
tukevat tätä tulkintaa. Niiden osoittamia peri-
aatteita ei kuitenkaan tule ymmärtää yleisinä 
oikeusnormeina, jotka edellyttäisivät, että 
yhtiön jakamasta osingosta verotetaan aina 
osakkeenomistajaa tämän omistusosuuden 
tai vähintään muun yhtiöjärjestysmääräyksen 
osoittaman suhteen mukaisesti.

Riippumattomien osapuolten välillä ja muu-
tenkin liiketaloudellisella perusteella toteutet-
tuja järjestelyjä, joissa verosuunnittelulliset 
näkökohdat eivät ole pääroolissa, ei yleensä-
kään verotuksessa arvioida yksityisoikeudesta 
poikkeavalla tavalla, ellei verolainsäädäntö 
tätä erityisesti edellytä. Mikäli tavoitteena on 
verojärjestelmä, joka saavuttaa sille asetetut 
fiskaaliset tavoitteet ilman, että se tarpeetto-
masti hankaloittaa taloudellista toimintaa, on 
tämän lähestymistavan säilyttäminen suotavaa.
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