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KTM Sakke Vehkakoski

Oma pääoma muutettaessa yksityisliike 
osakeyhtiöksi

1. Taustaa

Luonnollisen henkilön elinkeinotoiminnan 
harjoittaminen on usein luontevaa aloittaa am-
matin- tai liikkeenharjoittajana. Yksityisliike on 
hallinnollisesti yksinkertaisin toimintamuoto. 
Toimintamuodon muuttaminen osakeyhtiöksi 
tulee usein ajankohtaiseksi toiminnan laajene-
misen, yrityskaupan tai sukupolvenvaihdoksen 
vuoksi. Yksityisliike voidaan muuttaa osake-
yhtiöksi veroneutraalisti TVL (tuloverolaki 
30.12.1992/1535) 24 §:n asettamien vaati-
musten täyttyessä. Säännöksen taustalla on 
ajatus siitä, että pelkän organisaatiomuodon 
muutoksen ei ole perusteltua aiheuttaa vero-
seuraamuksia1. Säännös sisältyi sellaisenaan 
jo tuloverolakia edeltäneeseen tulo- ja varal-
lisuusverolakiin (29.12.1988/1240: 38 §). TVL 
24 §:n mukaan:

Yhtymän ei katsota verotuksessa purkautuvan eikä 
liikkeen, ammatin taikka maa- tai metsätalouden 
harjoittajan lopettavan toimintaansa siltä osin 
kuin toimintamuodon muutoksessa aikaisemmin 
harjoitettuun toimintaan liittyvät varat ja velat 
siirtyvät samoista arvoista seuraavissa tapauksissa:

____________________

1  Omaisuustulojen verotustoimikunnan mietintö 1987:37, 
s. 66.

1)  liikkeen- tai ammatinharjoittajan taikka maa- tai 
metsätalouden harjoittaja perustaa tätä toimin-
taa jatkamaan avoimen yhtiön, johon hän tulee 
yhtiömieheksi tai kommandiittiyhtiön, johon 
hän tulee vastuunalaiseksi yhtiömieheksi tai 
osakeyhtiön, jonka osakkeet hän merkitsee.

Toimintamuodon muutoksessa järjestelyn 
veroneutraaliuden varmistamisen lisäksi kes-
keistä on oman pääoman erien oikea käsittely 
ja oman pääoman riittävyyden turvaaminen. 
Yhtiöoikeudellisesti toimintamuodon muu-
tokseen sovelletaan osakeyhtiölain (OYL 
21.7.2006/624) apporttiomaisuutta koskevia 
säännöksiä, jolloin tarkastelun kohteena ovat 
ensisijaisesti omaisuuserien käyvät arvot niiden 
kirjanpitoarvojen sijaan. Yhtiöoikeudellisesti 
osakeyhtiön perustaminen voi olla mahdollista, 
vaikka yksityisliikkeen oma pääoma olisi nega-
tiivinen, mikäli siirtyvällä nettovarallisuudella 
on käypiin arvoihin arvostettaessa vähintään 
osakeyhtiölain vaatimaa vähimmäisosakepää-
omaa vastaava taloudellinen arvo yhtiölle2. 

TVL 24 §:n perusteella on selvää, että 
verotuksessa tulee noudattaa siirtyvien 

____________________

2  OYL 2:6 §:ssä säännellään osakkeen merkintähinnan 
maksamisesta apporttiomaisuudella.
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varojen ja velkojen arvojatkuvuutta, minkä 
vuoksi perustetun osakeyhtiön yhtiöoikeu-
dellinen oma pääoma ei ole sama asia kuin 
sen nettovarallisuus verotuksessa. TVL 24 § 
ei aseta kirjanpidon osalta vaatimusta arvojat-
kuvuudesta eikä tällaista vaatimusta aseteta 
myöskään kirjanpitolaissa. Riippumatta siitä 
kirjataanko siirtyvät varat ja velat kirjanpi-
dossa arvojatkuvuutta noudattaen vai käypiin 
arvoihin arvostaen, syntyy joko kirjanpidon ja 
verotuksen välille eroa tai vaihtoehtoisesti eroa 
syntyy kirjanpidon ja osakeyhtiöoikeudellisen 
oman pääoman välille3. 

Yhtiöoikeuden ja verolainsäädännön 
eroavaisuuksista johtuen toimintamuodon 
muutoksen jälkeisiin oman pääoman palautta-
misiin liittyy mielenkiintoisia verokysymyksiä. 
Osakeyhtiön varoja voidaan jakaa OYL 13:1 
§:ssä tarkoitetuilla tavoilla, kuten osinkona, 
osakepääomaa alentamalla tai jakamalla va-
roja vapaan oman pääoman rahastoista, kuten 
esimerkiksi sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastosta4. 1.1.2014 voimaan tulleiden svop-
rahaston jakamista koskevien verosäännösten 
säätämisen myötä toimintamuodon muutoksen 
jälkeisiin pääoman palautuksiin liittyy myös 
uudenlaisia tulkintakysymyksiä, joita ei voida 
ratkaista suoraan lain sanamuodon perusteella. 
Siten toimintamuodon muutoksen yhteydessä 
tehtävien oman pääoman kirjausten systemaat-
tinen tarkastelu voi antaa oman lisänsä sekä 
vapaan oman pääoman jakamista koskevien 
verosäännösten tulkintaan, että yleisempään 
keskusteluun osakeyhtiön varojenjaon vero-
tuksellisista perusteista. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan yksityisliik-
keen toimintamuodon muutosta osakeyhtiöksi 
ja tämän muutoksen yhteydessä muodostuvien 
oman pääoman erien käsittelyä yhtiöoikeuden, 
kirjanpidon ja verotuksen näkökulmasta. Artik-
kelissa selvitetään oman pääoman erien muo-
dostumista toimintamuodon muutoksessa, ja 
kartoitetaan minkälaisia ongelmia lainsäädän-
____________________

3  Kirjanpidollisen ja yhtiöoikeudellisen oman pääoman 
käsitteitä ja niiden eroja on avattu luvuissa 2.1 ja 2.2.
4  Osakeyhtiölaissa puhutaan sijoitetun vapaan oman 
pääoman rahastosta (OYL 8:2 §). Tuloverolaissa termi on 
vapaan oman pääoman rahasto (TVL 33 b § ja TVL 45 a 
§). Tässä artikkelissa käytetään molemmissa yhteyksissä 
lyhennettä svop-rahasto.  

töjen eroista voi aiheutua pääomia kirjattaessa 
ja erityisesti pääomia palautettaessa. 

2.  Toimintamuodon muutos 
lainsäädännössä

2.1 Yhtiöoikeudellinen sääntely

Yhtiöoikeudessa ei ole erityisiä säännöksiä yk-
sityisliikkeen toimintamuodon muuttamisesta 
osakeyhtiöksi, vaan kyse on uuden osakeyhtiön 
perustamisesta sijoittamalla yksityisliikkeen 
liiketoiminta apporttina perustettavalle osa-
keyhtiölle. Sen sijaan esimerkiksi henkilöyhtiö 
tai osuuskunta voidaan muuttaa osakeyhtiöksi 
näitä yhtiömuotoja koskevien lakien mukaisesti, 
joten yksityisliikkeen toimintamuodon muutok-
sessa yhtiöoikeudellinen menettely ja siihen 
liittyvät periaatteet ovat erilaiset5. Yksityis-
liikkeen toiminnassa on kysymys luonnollisen 
henkilön liiketoiminnan harjoittamisesta eikä 
tämä luonnollinen henkilö voi muuttua osake-
yhtiöksi eikä luonnollisen henkilön olemassaolo 
myöskään lakkaa toimintamuodon muutoksen 
yhteydessä. Harjoitettu liiketoiminta sijoitetaan 
apporttina perustettuun yhtiöön ja toimintaa 
aiemmin harjoittanut luonnollinen henkilö tulee 
osakemerkinnän yhteydessä toimintaa jatkavan 
yhtiön ainoaksi osakkeenomistajaksi. Omistus 
muuttuu siten välilliseksi.

Toimintamuodon muutoksen yhteydessä 
tulee ottaa kantaa myös perustettavan osa-
keyhtiön oman pääomaan erien merkitsemi-
seen. OYL 2:2.1 §:n 3 kohdan mukaan yhtiön 
perustamissopimuksessa on aina mainittava 
osakkeesta yhtiölle maksettava määrä. OYL 2:4 
§:n mukaan yhtiön perustamisen yhteydessä 
maksetut merkintähinnat merkitään osakepää-
omaan, jollei merkintähintoja ole perustamis-
sopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty 
merkittäväksi osittain svop-rahastoon taikka 
kirjanpitolaissa toisin säädetä. OYL 2:6 §:n 
mukaan, jos merkintähinta maksetaan rahan 
sijasta kokonaan tai osittain muulla omaisuu-
della (apporttiomaisuus), omaisuudella on 
luovutushetkellä oltava vähintään maksua 

____________________

5  Ks. AKYL (Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiitti-
yhtiöstä 29.4.2013/389) 8:3 § ja OKL (osuuskuntalaki 
14.6.2013/421) 22 luku. 
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vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Sitoumus 
työn tai palvelun suorittamiseen ei voi olla 
apporttiomaisuutta.

Kirjaamisvalinta sidotun ja vapaan oman 
pääoman välillä tehdään siten yhtiöoikeudelli-
silla perusteilla, mutta kirjaamiseen käytettä-
vissä olevien varojen määrä riippuu puolestaan 
käytännössä perustilanteessa kirjanpitolain-
säädännön arvostamis- ja jaksottamissäännök-
sistä. Yleisen kirjaamiskäytännön mukaisesti 
arvojatkuvuutta noudatettaessa oman pääoman 
määrä muodostuu taseen varojen ja velkojen 
erotuksena, jolloin kirjanpitoratkaisuilla on 
suora vaikutus osakeyhtiön oman pääoman 
erien muodostumisen kannalta. Sinänsä 
kuitenkin apporttiomaisuus tulee arvostaa 
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Osake-
yhtiöoikeudellisen oman pääoman ei myöskään 
tarvitse olla saman suuruinen kirjanpidollisen 
oman pääoman kanssa.6 

OYL 2:6 §:n 2 momentin mukaan merkin-
tähinnan maksamisesta apporttiomaisuudella 
on määrättävä perustamissopimuksessa. 
Perustamissopimuksessa on lisäksi oltava 
selvitys, jossa yksilöidään apporttiomaisuus 
ja sillä suoritettava maksu sekä selvitetään 
omaisuuden arvostamiseen vaikuttavat seikat 
ja omaisuuden arvostamisessa noudatettavat 
menetelmät. Mikäli OYL 6:2 §:n 2 momentin 
säännöstä ei ole noudatettu, merkitsijällä on 
velvollisuus näyttää, että omaisuudella oli mak-
sua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Puut-
tuva määrä on maksettava yhtiölle rahassa.

OYL 2:8 §:n 4 momentin mukaan silloin, 
kun merkintähinta on maksettu apporttiomai-
suudella, yhtiön rekisteröimisen yhteydessä 
tilintarkastajan on annettava lausunto 6 §:n 2 
momentissa tarkoitetusta selvityksestä ja siitä, 
____________________

6  Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi IFRS-standardien 
mukaan tilinpäätöksensä laativalle kirjanpitovelvolli-
selle. Tietynlaisista lunastusehdoista voi aiheutua, että 
osakepääoma tulee merkitä IFRS-standardien mukaan 
tilinpäätöksessä vieraaseen pääomaan, vaikka yhtiöoikeu-
dellisesti kyse on omasta pääomasta ja siten osakepääoma 
ilmoitetaan myös kaupparekisteriin. Ks. Ks. Airaksinen 
– Pulkkinen – Rasinaho: Osakeyhtiölaki I, Talentum 
2010, s. 574–575. Toisinpäin tilanne voi olla esimerkiksi 
pääomalainan kohdalla. Pääomalaina voidaan nykyisen 
kirjanpitolain mukaan kirjata tietyin ehdoin omaan pää-
omaan, vaikka osakeyhtiölain mukaan pääomalaina on 
kuitenkin aina vierasta pääomaa. Ks. KPL 5:5 c §.  

oliko omaisuudella vähintään maksua vastaava 
taloudellinen arvo yhtiölle. Apporttiomaisuu-
den arvon on siten osakeyhtiölain mukaan 
vastattava vähintään sitä määrää, joka omai-
suudella on merkintähetkellä tarkoitus maksaa, 
mutta estettä ei osakeyhtiölain näkökulmasta 
ole sille, että omaisuus olisi maksettavaa 
merkintähintaa arvokkaampaakin. Apport-
tiomaisuudesta voidaan siten muodostaa niin 
sanottu piilovaraus, eli apporttiomaisuudesta 
annettavalla selvityksellä omaisuuden arvosta 
ei anneta tarkkaa euromääräistä arviota ja osaa 
omaisuuden arvosta ei siten kirjata yhtiön 
varallisuudeksi vastaavaa-puolelle ja omaan 
pääomaan vastattavaa-puolelle.7

Kansainvälisten arvonmääritysstandardien 
mukaan omaisuuserän arvo ylipäätään ei ole 
tosiseikka, vaan kyseessä on pikemminkin 
mielipide8. Tilintarkastajan odotetaan siten 
antavan lausuntonsa osakeyhtiön perusta-
missopimuksella esitetystä arviosta siirtyvän 
liiketoiminnan arvosta. Näin ollen tilintarkas-
tajan on usein yksiselitteisempää hyväksyä 
tase-erien siirtäminen arvojatkuvuutta nou-
dattaen käypiin arvoihin arvostamisen sijaan 
silloin, kun omaisuuserien käyvät arvot ovat 
niiden kirjanpitoarvoja korkeammat, koska 
osakeyhtiölaki ei aseta estettä niin sanotulle 
aliarvostamiselle9. Yliarvostukseen sen sijaan 
liittyy riski tilintarkastajan henkilökohtaisesta 
korvausvelvollisuudesta. 

Edellä esitetyn mukaisesti toimintamuodon 
muutoksen yhteydessä apporttiomaisuutena 
käytetään yksityisliikkeen liiketoimintaa, eli 
liikettä itsessään10. Osakeyhtiölain perusteella 
ei ole yksiselitteisen selvää tulisiko tällainen 
apporttiomaisuus arvostaa yksittäisten siir-
tyvien tase-erien osalta erikseen vai tulisiko 
siirtyvä liiketoiminta esimerkiksi arvostaa 
kokonaisuutena yleisiä yritysten arvonmää-

____________________

7  Ks. Immonen, Raimo – Ossa, Jaakko – Villa, Seppo: 
Osakeyhtiön oman pääoman hallinta, Talentum 2014, s. 
42–44.
8  International Valuation Standards 2013, viitekehyksen 
kohta 8. 
9  KPL 7a luku voi kuitenkin edellyttää merkitsemistä 
käypään arvoon, asia on käsitelty tarkemmin luvussa 2.3.
10  Osakeyhtiölain esitöissä liikkeellä tarkoitetaan esim. 
liiketoimintakokonaisuutta. HE 109/2005, s. 45–46.
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ritysmenetelmiä käyttäen11. Työsuoritus tai 
palvelun suorittaminen eivät kelpaa osakeyh-
tiölain mukaan apporttiomaisuudeksi, mutta 
muuten apporttiomaisuudelle ei ole asetettu 
osakeyhtiölaissa erityisempiä ehtoja. Yleise-
nä vaatimuksena on kuitenkin esitetty, että 
omaisuus on voitava merkitä varallisuudeksi 
yhtiön taseelle, eli toisin sanoen kyseessä 
pitää olla aktivointikelpoinen omaisuus12. 
Substanssiarvoon perustuvan arvonmääri-
tysmenetelmän yhteydessä vaatimus täyttyy 
yksiselitteisesti, mutta esimerkiksi tuottoar-
voon tai tulevien kassavirtojen nykyarvoon 
perustuvia arvostusmenetelmiä käytettäessä 
tulee yksittäisten tase-erien käypien arvojen 
ja liiketoimintakokonaisuuden arvon erotuksen 
käsittely ratkaista erikseen13. 

Liiketoimintakauppojen yleisten kirjaamis-
perusteiden mukaisesti erotus tulisi kaiketi 
käsitellä erillisenä eränä, eli aineettomien 
oikeuksien ryhmässä liikearvona. Tällöin myös 
vaatimus aktivointikelpoisuudesta täyttyy. 
Osakeyhtiölaki ei siten aseta estettä sille, 
että toimintamuodon muutoksen yhteydessä 
yhtiön taseelle aktivoitaisiin tulevaisuuden 
tuotto-odotuksia, mikäli aktivointien perus-
teet kyetään osoittamaan luotettavasti. Ve-
rotuksessa tämä ei TVL 24 §:n sanamuodon 
mukaan ole mahdollista14.  Mikäli apportin 
arvo on todistettavasti suurempi kuin ap-
portilla maksettava osakkeen merkintähinta, 
on perustamissopimuksella otettava kantaa, 
mikä osa apportista vastaa osakkeen merkin-
tämaksua ja miten ylimenevän määrän osalta 
on toimittava. Edellä mainitun piilovarauksen 
muodostamisen lisäksi vaihtoehtoina on kirjata 
ylijäävä osa osakepääomaan, svop-rahastoon 
tai yhtiön velaksi sen osakkaalle.15 Verotuk-
sessa velkakirjaus on kuitenkin ongelmallinen. 
Mikäli yhtiö lyhentää näin syntynyttä velkaa 

____________________

11  Esimerkiksi Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho ovat 
jälkimmäisen vaihtoehdon kannalla. Ks. Airaksinen – 
Pulkkinen – Rasinaho 2010, s. 84. 
12  Airaksinen – Pulkkinen – Rasinaho 2010, s. 82.
13  Ks. yleisistä arvonmääritysmenetelmistä esim. Seppä-
nen, Harri: Yrityksen arvonmääritys, Alma Talent 2017, 
s. 91 ss.
14  Ks. myös Verohallinnon ohje ”Toimintamuodon muutos 
osakeyhtiöksi”, Dnro A52/200/2015, 17.6.2016, kohta 4.2.1.
15  Ks. Immonen – Ossa – Villa 2014, s. 42–44. 

osakkaalle, kyse on tosiasiallisesti verotta-
mattomien yksityisliikkeen toiminnan aikana 
tapahtuneiden arvonnousujen jakamisesta. 

Toimintamuodon muutos voidaan osakeyh-
tiölain nojalla toteuttaa, vaikka yksityisliikkeen 
oma pääoma olisi muodostunut negatiiviseksi, 
kunhan varat riittävät käypiin arvoihin arvos-
tettuna kattamaan osakepääoman ja siirtyvät 
velat16. Tilintarkastajan tulee lausunnossaan 
ottaa kantaa siihen, onko siirtyvällä varalli-
suudella vähintään merkintähintaa vastaava 
taloudellinen arvo yhtiölle. Tilintarkastajan 
näkökulma on siten ensisijaisesti yhtiöoikeu-
dellinen. Tällöin erikseen ratkaistavaksi tulee 
se, onko kirjanpidossa tarkoituksenmukaista 
noudattaa arvojatkuvuutta vai tulisiko kirjan-
pidossakin sen sijaan käyttää siirtyvien varojen 
ja velkojen käypiä arvoja. 

2.2 Toimintamuodon muutos kirjanpidossa

Myöskään kirjanpitolaki ei sisällä erityisiä 
säännöksiä toimintamuodon muutoksista. 
KPL 2 luku sisältää yleiset säännökset lii-
ketapahtumien kirjaamisesta. KPL 2:1 §:n 
mukaan kirjanpitovelvollisen on merkittävä 
kirjanpitoonsa liiketapahtumina menot, tulot, 
rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisu- ja 
siirtoerät. Lisäksi liiketapahtumat on kirjattava 
aika- ja asiajärjestykseen (2:4 §) ja kirjauksen 
on perustuttava tositteeseen (2:5 §). 

Kirjanpitolautakunta on kuitenkin lausun-
noissaan todennut, että kirjanpidon arvostus-
ratkaisu oman pääoman eriä kirjattaessa on 
toimintamuodon muutoksen yhteydessä sidot-
tu osakeyhtiölain mukaisessa järjestyksessä 
tehtyyn päätökseen siirtyvien erien arvosta. 
Apportti merkitään siten kirjanpidossa tasee-
seen osakeyhtiön perustamisasiakirjassa mää-
rättyyn arvoon17. Perustamissopimus toimii täl-
löin kirjanpitoviennit todentavana tositteena. 

____________________

16  Tulkinta on ollut verotuksellisen hyväksyttävyyden 
osalta toisenlainen ns. negatiivisen nettoapportin koh-
dalla esimerkiksi liiketoimintasiirron yhteydessä. Ks. 
KHO 2001:3, jossa korkein hallinto-oikeus totesi, etteivät 
EVL 52d §:n edellytykset täyttyneet sellaisen liiketoimin-
tasiirron yhteydessä, jossa osakkeiden verotukselliseksi 
hankintamenoksi tulisi negatiivinen arvo.
17  Ks. KILA 2001/1644 ja 1999/1591 yhtiöoikeudellisen 
päätöksenteon ja kirjanpidon kirjausten suhteesta.
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Arvostusratkaisu ja oman pääoman kirjaukset 
ovat siten ainakin osittain sopimuksen varaisia 
asioita sekä osakeyhtiöoikeudellisesti että kir-
janpidossa. Yleensä oma pääoma muodostuu 
saman suuruiseksi, koska kirjanpito seuraa 
lähtökohtaisesti osakeyhtiölain perusteella 
tehtyjä päätöksiä asiassa. Siten kirjanpidossa 
ei voida noudattaa arvojatkuvuutta, mikäli yk-
sityisliikkeen oma pääoma on ollut negatiivinen 
ennen toimintamuodon muutosta. 

Osakeyhtiölain uudistamisen yhteydessä anne-
tun kirjanpitolautakunnan lausunnon mukaan 
apporttiomaisuus tulisi ylipäätään arvostaa 
johdonmukaisesti käypään arvoon:

Ehdotuksen apporttia koskevat pykälät eivät edel-
leenkään sisältäisi tarkempia säännöksiä apport-
tiomaisuuden arvostamisesta. Nyt kumottavaksi 
esitettävä alikurssikielto on tähän asti asettanut 
tietyn vähimmäisvaatimuksen tällaisen omaisuu-
den arvolle. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön 
mukaista olisi, että yhtiön saama apporttiomaisuus 
tulisi arvostaa johdonmukaisesti käypään arvoon. 
Tällä tavoin myös yhtiön varallisuusasemasta 
saataisiin mahdollisimman totuudenmukainen 
kuva. Luontevin paikka tällaiselle selkeälle ar-
vostussäännölle olisi osakeyhtiölain apporttia 
käsittelevissä pykälissä.18 

Osakeyhtiölakiin kyseistä säännöstä ei lisätty, 
mutta kansainvälisten tilinpäätöskäytäntöjen 
merkityksen kasvaessa hyvän kirjanpitotavan 
tulkinnassa, olisi kirjanpidossa luontevaa siir-
tyä yleisemmin käypien arvojen käyttämiseen 
myös toimintamuodon muutosten yhteydessä. 
Myös osakevaihtoon liittyvässä lausunnossa 
KILA 1999/1591 todetaan, että IAS-suosituksia 
noudatettaessa apporttiomaisuus tulee merki-
tä aina käypään arvoon19. Tässä tapauksessa 
kirjanpidossa ei noudateta tasejatkuvuutta 
siirtyvien varojen ja velkojen osalta. Tällöin 
myös perustamissopimuksella tulee omaisuus 

____________________

18  KILA 1705/2003.
19  KILA 1999/1591, kohta 2.4. IFRS 3.18 standardin mukaan 
varat ja velat on arvostettava niiden hankinta-ajankohdan 
käypiin arvoihin. IFRS-standardit, konsolidoitu versio, 
1.1.2017 voimassa olevat vaatimukset, ST-Akatemia Oy. Yk-
sityisliikkeen toimintaa jatkamaan perustetut osakeyhtiöt 
eivät kuitenkaan laatine tilinpäätöksiään kansainvälisten 
tilinpäätösstandardien mukaisesti, joten tässä kontekstissa 
keskustelu on lähinnä akateemista. 

arvostaa käypään arvoon ja huomioida tämä 
osakepääoman ja/tai svop-rahaston määrää 
mitoitettaessa tai vaihtoehtoisesti kirjata 
merkintähinnan ylittävä osa yhtiön velaksi sen 
osakkaalle. Jälkimmäisen vaihtoehdon koh-
dalla tulee kuitenkin huomata siihen liittyvät 
ongelmat verotuksessa. 

Lausunnossa KILA 2001/1644 kirjanpito-
lautakunta on todennut, ettei kirjanpitoon 
ole kuitenkaan lupa merkitä apporttiomai-
suuden arvoksi suurempaa määrää kuin sen 
käypä arvo. Käytännössä tämä ei muodostu 
ongelmaksi, koska myöskään osakeyhtiölain 
mukaan apporttiomaisuutta ei voida yliar-
vostaa. Lausunnossa todetaan lisäksi, että 
kirjanpitolaki ei kuitenkaan aseta estettä sille, 
että apporttiomaisuuden arvoksi merkitään 
sen käypää arvoa pienempi arvo. Käypää arvoa 
alempaan arvoon kirjaaminen tullee kuitenkin 
kyseeseen vain niin sanottujen realisoitu-
mattomien arvonnousujen ja niin sanottujen 
spekulatiivisten tase-erien kohdalla, joiden 
käypää arvoa ei voida yksiselitteisesti osoittaa. 
Sen sijaan esimerkiksi rahavarojen kirjaaminen 
niiden nimellisarvoa alhaisempaan arvoon 
johtaisi erikoiseen lopputulokseen. Perustetun 
yhtiön hallussa olisi rahavaroja, joita ei olisi 
merkitty sen kirjanpitoon. Eri asia on se, että 
ammatin- ja liikkeenharjoittajan nettovaralli-
suuteen ei lueta tuloverotuksessa verovapaita 
varoja, kuten esimerkiksi lähdeveron alaisia 
pankkitalletuksia20. Mikäli näitä varoja ei ole 
nostettu ja kirjattu kirjanpidossa yksityisottona 
ennen toimintamuodon muutosta, tulee varat 
luonnollisesti siirtää ja esittää osakeyhtiön 
varoina täydestä arvostaan. 

Tuloverojen käsittely muodostaa mie-
lenkiintoisen teknisen ja käytännöllisen ky-
symyksen yksityisliikkeen toimintamuodon 
muutoksen yhteydessä. Kirjanpitolautakunnan 
lausunnon 2004/1745 mukaan on hyvän kirjan-
pitotavan mukaista merkitä yksityisliikkeen 
tuloslaskemalle kuluksi elinkeinotoimintaan 
liittyvä osa toimintaa harjoittavan henkilön 
tuloveroista. Maksamaton osa tuloveroista 
esitetään puolestaan taseen siirtoveloissa tai 

____________________

20  Laki varojen arvostamisesta (22.12.2005/1142) 15.3 §. 
Ks. myös KHO 20.5.1997 T 1231. 
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muissa veloissa. Toimintamuodon muutoksen 
yhteydessä verovelkasuhde ei kuitenkaan siirry 
osakeyhtiölle, joten yksityisliikkeen toiminnan 
aikana syntynyttä verovelkaa ei saada TVL 24 
§:n sanamuodosta huolimatta siirtää vallitsevan 
verotuskäytännön mukaan osakeyhtiölle21. 

Kahdenkertaisen kirjanpidon logiikan mu-
kaisesti tarvitaan myös vastakirjaus taseen 
puolien täsmäämiseksi, mikäli yksityisliikkeen 
velkoja jätetään kirjanpidossa siirtämättä 
osakeyhtiölle. Kirjauksella perutaan tuloslas-
kelman kautta tehdyn verokulukirjauksen 
vaikutus omasta pääomasta, eli palautetaan 
voittovaroihin verovelan suuruinen määrä. 
Käytännössä tämä johtaa siihen, että mikäli 
likvidejä rahavaroja on käytettävissä, on sa-
massa yhteydessä kirjattava yksityisotto ja 
varat myös tosiasiallisesti nostettava toiminnan 
harjoittajan vallintaan. Muussa tapauksessa 
palautettu määrä on kirjattava myös toimin-
taa jatkavan osakeyhtiön omaan pääomaan ja 
käsiteltävä tämän jälkeen pääoman jakamisena 
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Velka-
kirjausta nostamattomista voittovaroista ei ole 
verotuskäytännössä hyväksytty.22

Lopputuloksen kannalta ei olisi kovin suurta 
merkitystä sillä, nostaako toimintaa harjoit-
tanut henkilö rahan itselleen yksityisottona 
ennen toimintamuodon muutosta ja maksaa 
tämän jälkeen tuloveron itse vai maksetaanko 
verovelka suoraan osakeyhtiön pankkitililtä 
toimintamuodon muutoksen jälkeen. Raha-
liikenteen, kirjanpidon kirjausten ja tilinpää-
töksen esittämistavan kannalta jälkimmäinen 
vaihtoehto olisi kuitenkin yksinkertaisempi. 
Verovelkavastuuseen liittyvien näkökulmien 
vuoksi Verohallinnon ohjetta voidaan pitää 
kuitenkin kirjanpidon oikeiden ja riittävien 
tietojen näkökulmasta perusteltuna. Osak-
keenomistaja on henkilökohtaisessa verovel-
kasuhteessa veronsaajaan nähden eikä hän 
voi välttyä veron maksamiselta esimerkiksi 
osakeyhtiön konkurssin vuoksi. Kyse ei ole 
siten osakeyhtiön velasta. Käytännöllinen 
ratkaisu voisi olla kuitenkin velkasuhteen 

____________________

21  Ks. Verohallinnon ohje 2016, kohta 4.3.3.9. aikaisemman 
yritysmuodon verovelat.
22  Ks. Verohallinnon ohje 2016, kohta 6.1. ”negatiivinen 
oma pääoma ja peitelty osinko”.  

luominen verovelan osalta osakeyhtiön ja 
osakkeenomistajan välille.23 

2.3. Toimintamuodon muutos tuloverotuksessa

2.3.1. Jatkuvuuden vaatimus

Edellä esitetyn mukaisesti toimintamuodon 
muuttaminen ei ole yhtiöoikeudellisesti 
tarkka ilmaisu yksityisliikkeiden kohdalla. 
Verolainsäädännössä sen sijaan puhutaan 
yleisesti toimintamuodon muutoksista24, vaikka 
sinänsä käsite on osin ongelmallinen myös ve-
rotuksessa. Yksityisliikkeen toimintamuodon 
muuttaminen osakeyhtiöksi ei ole niin sanottu 
yleisseuraanto. Luonteensa mukaisesti yksi-
tyisliikkeen toiminnassa on kyse luonnollisen 
henkilön liiketoiminnasta eikä tämä luonnol-
linen henkilö lakkaa olemasta osakeyhtiön 
perustamisen yhteydessä. Yksityisliike ei siten 
muutu osakeyhtiöksi verotuksessakaan. 

TVL 24 §:n mukaan liikkeen- ja ammatin-
harjoittajan ei kuitenkaan katsota lopettavan 
toimintaansa toimintamuodon muutoksen 
yhteydessä silloin, kun aikaisemmin harjoite-
tun toiminnan varat ja velat siirtyvät samoista 
arvoista uudelle perustetulle osakeyhtiölle, 
ja liikkeen- tai ammatinharjoittaja merkitsee 
kaikki toiminnan jatkamista varten perustetun 
osakeyhtiön osakkeet25. Mikäli muodonmuutok-
seen ei voida soveltaa TVL 24 §:ää, tuloutuvat 
verotuksessa hyödykkeiden arvonalentumista 
nopeammin tehdyt poistot sekä realisoitumat-
tomat arvonnousut yksityisliikkeen toiminnan 
lopettamisen yhteydessä, koska muodonmuu-
toksen sovelletaan tässä tapauksessa apporttia 
koskevia verotusperiaatteita.  

TVL 24 §:n on katsottu edellyttävän sekä 
toiminnan että identtisyyden jatkuvuutta. 

____________________

23  Velkakirjauksen verotuksellista hyväksyttävyyttä käsi-
tellään tarkemmin luvussa 5.2.
24  Ks. TVL 24 §:n sanamuoto, jossa termi toimintamuodon 
muutos yhdistetään sekä yhtymään että ammatin- ja 
liikkeenharjoittajaan. 
25  TVL 24 §:n sanamuoto ei varsinaisesti edellytä, että 
uusi yhtiö perustetaan apportilla. Liiketoiminta voidaan 
siten sijoittaa apportilla jo perustettuun osakeyhtiöön, 
jonka toimintaa ei ole aloitettu ennen apporttisijoituksen 
tekemistä. 
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Oikeuskirjallisuudessa jatkuvuusperiaattee-
seen on yhdistetty luonne-, arvo- ja toiminta-
jatkuvuuden vaatimukset26. Toimintamuodon 
muutoksen yhteydessä varojen luonteen tulisi 
säilyä ennallaan. Tällä tarkoitettaneen sitä, 
että varojen tulisi säilyä samassa tulolähteessä. 
Tulolähdejaolla on voinut ollut merkitystä lä-
hinnä niissä tapauksissa, kun toimintamuodon 
muutoksen yhteydessä harjoitettu toiminta on 
supistunut niin merkittävästi, että yksityisliik-
keessä harjoitettu EVL-tulolähteen toiminta 
on muuttunut osakeyhtiön TVL-tulolähteen 
toiminnaksi ja siten varojen luonteen ennallaan 
säilyminen on muodostunut kyseenalaiseksi27. 

Mahdollinen osakeyhtiön tulolähteistä 
luopuminen aiheuttaisi sen, että jatkossa tu-
lolähde ei voisi muuttua, koska osakeyhtiöllä 
ei voisi olla kuin EVL-tulolähteen varoja28. 

TVL 24 §:n sanamuodon perusteella ei 
ole myöskään selvää mitä varojen ja velkojen 
siirtymisellä sellaisenaan tosiasiallisesti tar-
koitetaan. Esimerkiksi verovelan siirtämisen 
osalta ei noudateta jatkuvuutta, jolloin netto-
varallisuus kasvaa velkojen vähentyessä, vaikka 
vastaavaa kirjausta ei tehtäisi kirjanpidon oman 
pääoman kautta. Myös esimerkiksi pankkital-
letuksiin liittyy vastaavanlainen jatkuvuuden 
ongelma. Pankkitalletuksia ei lueta mukaan 
yksityisliikkeen nettovarallisuuteen, mutta 
mikäli perustettuun osakeyhtiöön siirretään 
myös pankkitalletukset, siirtyy osakeyhtiön 
omaan pääomaan (nettovarallisuuteen) varoja, 
joita ei yksityisliikkeen nettovarallisuudessa 
ole huomioitu. Toisaalta yksityisliikkeen net-
tovarallisuuden laskentaan liittyvä ArVL 15.3 
§ ei ota sinänsä kantaa pankkitalletusten tulo-
lähteeseen. Yksityisliikkeen pankkitalletukset 
lienevät siten EVL 53 §:n yleissäännöksen 
perusteella elinkeinotoiminnan varoja, vaik-
ka niitä ei nettovarallisuuden laskennassa 
erillissäännöksen perusteella otetakaan huo-

____________________

26  Ks. Järvenoja, Markku: Yritysjärjestelyjen verotus, 
WSOY 2007, s. 498.
27  Ks. identtisyyden ja tulolähteen säilymisen vaatimuk-
sista, eli ns. tulolähdeopista tarkemmin Vehniä 1998, s. 
182–183.  
28  Ks. Valtiovarainministeriö: Luonnos hallituksen esityk-
seksi eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muut-
tamisesta, 22.3.2018.

mioon. Siten varojen luonne, eli tulolähde 
säilyisi toimintamuodon muutoksessa ennal-
laan. Pankkitalletuksiin voi kuitenkin liittyä 
rajanveto-ongelmia sen suhteen, ovatko tilillä 
olleet varat elinkeinotoiminnan varoja vai eivät, 
esimerkiksi silloin, kun pankkitilille on talle-
tettu muitakin kuin EVL-toiminnasta peräisin 
olevia varoja. Mikäli yhteisöjen tulolähdejaosta 
luovutaan, jatkossa tällaiset varat kuulunevat 
kuitenkin osakeyhtiön rahoitusomaisuuteen 
eikä muun omaisuuslajin omaisuuteen, mikäli 
varat siirretään osakeyhtiölle toimintamuodon 
muutoksessa.29

Luonteen ennallaan säilymisellä voidaan 
toisaalta tarkoittaa myös lain sanamuodosta 
ilmenevää vaatimusta siitä, että yksityisliik-
keen harjoittajan tulee merkitä yksin kaikki 
perutetun uuden osakeyhtiön osakkeet. Toisin 
sanoen uusia osakkaita voidaan ottaa mukaan 
vasta osakeyhtiön perustamisen jälkeen.30 Yrit-
täjäpuolisot muodostavat tähän poikkeuksen, 
eli he voivat merkitä yhdessä toimintamuodon 
muutoksen yhteydessä perustetun yhtiön osak-
keet31, joten tämäkään vaatimus ei ole yksise-
litteinen.  Voidaankin kysyä, kuinka perusteltu 
vaatimus toiminnan luonteen säilymisestä on, 
ja toisaalta tarvittaisiinko tällaista vaatimusta 
ylipäätään lainkaan?

2.3.2. Arvojatkuvuus ja poistot  

Oikeuskirjallisuudessa TVL 24 §:n soveltamisen 
on aiemmin katsottu edellyttävän myös kirjan-
pidollista arvojatkuvuutta32. Myös Verohallin-
non ohjeessa kirjanpidollisen arvojatkuvuuden 
vaatimus esitetään33, vaikka säännöksen sana-
muodon perusteella tällaista johtopäätöstä ei 
voida tehdä eikä kirjanpidollista arvojatkuvuut-
____________________

29  Ks. Valtiovarainministeriö: Luonnos hallituksen esityk-
seksi eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muut-
tamisesta, 22.3.2018, s. 22–23.
30  Ks. KHO 2002:35.
31  Ks. Verohallinnon ohje 2016, kohta 4.3.4. omistussuh-
teiden säilyminen. 
32  Ks. esim. Vehniä Marko: Näkökohtia tasejatkuvuudesta 
ja identtisyydestä erityisesti ajatellen henkilöyhtiön muo-
donmuutosta osakeyhtiöksi, Verotus 2/1998, s. 186-190 
sekä Järvenoja 2007, s. 495.
33  Verohallinto 2016, kohta 4.2.1 ”Kirjanpidollinen ja 
verotuksellinen jatkuvuus lähtökohtana”.
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ta voida siten pitää säännöksen soveltamisen 
edellytyksenä34. Sen sijaan kirjanpidollisesta 
arvojatkuvuudesta poikkeaminen aiheuttaa 
eräitä ongelmia EVL (laki elinkeinotulon 
verottamisesta 24.6.1968/360) 54.2 §:n nä-
kökulmasta. Säännöksen mukaan poistoina 
ei saada verotuksessa vähentää suurempaa 
määrää kuin mitä verovuonna ja aikaisemmin 
on vähennetty myös kirjanpidossa. 

EVL 54.2 §:n säännös ei muodostu on-
gelmaksi, mikäli siirtyvän liiketoiminnan 
arvo määritetään kokonaisuutena ja arvostus 
perustuu esimerkiksi tuotto-odotuksiin tai 
tulevaisuuden kassavirtoihin yksittäisten tase-
erien käypien arvojen sijaan edellä luvussa 2.2. 
esitetyllä tavalla. Tällöin voitaneen tase-erät 
siirtää kirjanpidossa arvojatkuvuutta noudat-
taen ja erotus kirjata liikearvoksi. Näin muo-
dostuneesta liikearvosta ei verotuksessa voida 
tehdä poistoja, mutta muun käyttöomaisuuden 
osalta poistoja voidaan jatkaa kuten ennen 
toimintamuodon muutosta35.  Siten tällaisessa 
tapauksessa toimintamuodon muutoksessa 
voidaan erillisten tase-erien kohdalla noudat-
taa kirjanpidossa arvojatkuvuutta eikä eroja 
synny kirjanpidon ja verotuksen poistamatto-
mien hankintamenojen välille, vaikka sinänsä 
liiketoiminta kokonaisuutena arvostettaisiin 
käypään arvoon. 

EVL 54.2 § ei muodostu ongelmaksi myös-
kään niissä tapauksissa, kun tase-erien käyvät 
arvot ovat niiden kirjanpitoarvoja korkeam-
mat ja toimintamuodon muutos toteutetaan 
kirjanpidossa käypiin arvoihin arvostaen. 
Tällöin muodostetaan kirjanpidossa erään-
lainen arvonkorotus, joten toimintamuodon 
muutoksen jälkeen kirjanpidon poistopohja 
on verotuksen poistopohjaa suurempi ja siten 
tulevien verovuosien osalta kirjanpidon pois-
tot voidaan mitoittaa vähintään yhtä suuriksi 
verotuspoistojen kanssa. Kirjanpidollinen 

____________________

34  Tähän on päätynyt myös Andersson, Edward – Penttilä, 
Seppo: Elinkeinoverolain kommentaari, Talentum 2014, s. 
689. Myös Järvenojan kanta on muuttunut, ks. Järvenoja, 
Markku: Henkilöyhtiön oikeusasema tuloverotuksessa, 
Lakimiesliiton kustannus 2013, s.637.
35  Kirjanpidossa liikearvo sen sijaan pitää poistaa vaiku-
tusaikanaan kuluksi, jolloin yhtiön vapaa oma pääoma 
vähenee, vaikka verotuksessa vastaavia poistoja ei voi-
dakaan tehdä. 

arvojatkuvuus ei ole esimerkiksi EVL 52 c 
§:n mukaisen jakautumisen edellytyksenä, ja 
tällöin yhteys kirjanpidon ja verotuksen välillä 
voi katketa jakautumisessa vastaavalla tavalla 
kuin toimintamuodon muutoksessa. 

Yksityisliikkeen toimintamuodon muutos 
osakeyhtiöksi ei ole yleisseuraanto, vaan kyse 
on tosiasiallisesti kahdesta eri verovelvollisesta 
ja oikeussubjektista. Toisin sanoen EVL 54.2 
§:n vaatimukset täyttyvät kummankin verovel-
vollisen osalta, mikäli yksityisliikkeen toimin-
nan aikana veropoistot on tehty yhtenevästi 
kirjanpidon poistojen (tai kokonaispoistojen) 
kanssa ja toimintamuodon muutoksen jälkeen 
myös osakeyhtiössä poistot tehdään yhte-
nevästi. Toimintamuodon muutoksen yhte-
ydessä tapahtuva kirjanpidon ja verotuksen 
kytköksen katkeaminen tapahtuu siten näiden 
kahden toimintamuodon ”välillä” eikä tällaisen 
tilanteen voida katsoa kuuluvan EVL 54.2 §:n 
soveltamisalaan. 

Ongelmia aiheutuu sen sijaan niissä tapa-
uksissa, kun siirtyvän varallisuuden verotuk-
sessa poistamattomat hankintamenot ovat 
niiden tosiasiallista käypää arvoa korkeammat. 
Mikäli varat kirjataan kirjanpidossa käypään 
arvoon, muodostuu kirjanpidon poistopoh-
ja pienemmäksi kuin vastaava poistopohja 
on verotuksessa. Tällöin kysymys on siitä, 
voidaanko verotuksessa kuitenkin kirjata 
poistoja EVL 54.2 §:n estämättä, vaikka vas-
taavia kulukirjauksia ei tehdä kirjanpidossa? 
Päätöksen KHO 2015:43 perusteella tähän on 
vastattava myönteisesti. Tapauksessa kyse oli 
liiketoimintasiirron yhteydessä verotuksessa 
muodostuneesta liikearvosta, jota ei oltu kir-
jattu kirjanpitoon. Liikearvosta saatiin EVL 
54.2 §:n sanamuodon estämättä tehdä vero-
tuksessa poistot, vaikka vastaavia poistoja ei 
kirjanpidossa kyetty tekemään kirjanpidollisen 
hankintamenon puuttuessa. KHO:n päätöksen 
perustelujen mukaan EVL 54 §:n 2 momentti 
on menon jaksottamiseen liittyvä säännös, 
joka ei voi sellaisenaan sivuuttaa pääsääntöä, 
eli sitä, että elinkeinotulon verotuksessa vä-
hennyskelpoisia ovat tulon hankkimisesta tai 
säilyttämisestä johtuneet menot. Toisin sanoen 
EVL 54.2 §:n ei voida katsoa estävän sellaisen 
menon vähentämistä, joka elinkeinoverolain 
yleisten säännösten perusteella on verotukses-
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sa vähennyskelpoinen. Kirjanpitosidonnaisuut-
ta ei siten voida päätöksen perusteella vaatia 
sellaisen poiston osalta, jota on mahdotonta 
tehdä kirjanpidossa kirjanpidollisen hankin-
tamenon puuttuessa. 

Sen sijaan päätöksestä ei saa suoraan 
johdettua oikeusohjetta siihen, mikä on ve-
rotuksen vuotuisen enimmäispoiston määrä 
sellaisen toimintamuodon muutoksen jälkeen, 
jossa kirjanpidollinen hankintameno muodos-
tuu, mutta sen määrä on verotuksen poista-
matonta hankintamenoa pienempi. Saadaanko 
verotuksessa tällöin tehdä enimmäispoistot 
verotuksessa poistamattoman hankintamenon 
perusteella laskettuna, vai onko enimmäispois-
ton määränä pidettävä kirjanpitoon kirjatun 
poiston määrää? Ongelmaa ei voida kiertää 
kirjaamalla kirjanpitoon kuluvaikutteisesti 
poistoeron lisäystä, koska tämä johtaisi käy-
tännössä siihen, että samasta omaisuudesta 
kirjattaisiin kirjanpidossa arvonalennus to-
siasiallisesti kahteen kertaan. Ensimmäisen 
kerran arvonalennus kirjattaisiin toiminta-
muodon muutoksen yhteydessä kirjattaessa 
varat niiden poistamattoman hankintamenon 
alittavaan käypään arvoon ja toiseen kertaan 
kirjattaessa poistoeron lisäystä kuluksi. Ne-
gatiivisen poistoeron kirjaaminen taseelle ei 
ole myöskään hyvän kirjanpitotavan mukaista. 
Taseelle ei voida muodostaa kirjanpitoarvoa 
ylittävää piilovarausta.   

EVL 54.2 §:n kirjanpitosidonnaisuuden 
vaatimusta voitaisiin tulkita siten, että poistot 
tulisi tehdä kirjanpitosidonnaisesti, kunnes 
kirjanpidon hankintamenot on poistettu lop-
puun, ja tämän jälkeen voitaisiin verotuksessa 
poistamattomat hankintamenot poistaa lop-
puun päätöksen KHO 2015:43 periaatteiden 
mukaisesti itsenäisesti ilman kirjanpidon 
poistoa. Tämä ei kuitenkaan johda oikeaan 
lopputulokseen, kun kysymys on tasapoistoi-
na36 kuluksi kirjattavasta käyttöomaisuudesta.  
Tämän vuoksi poistot on perusteltua tehdä 
verotuksessa kokonaan itsenäisesti silloin, 
kun kirjanpidollinen hankintameno on toi-

____________________

36  Esimerkiksi EVL 37 §:n mukaan aineettomien oikeuk-
sien hankintamenot tulee poistaa yhtä suurin vuotuisin 
poistoin 10 vuodessa tai sitä lyhyemmässä taloudellisessa 
käyttöajassa.

mintamuodon muutoksen jälkeen verotuksen 
poistamatonta hankintamenoa pienempi.

3. Osakkeiden hankintameno

Yksityisliikkeen toiminta lakkaa toiminta-
muodon muutoksen yhteydessä, ja samalla 
toimintaa jatkamaan perustetaan uusi osa-
keyhtiö. Yksityisliike ei toisin sanoen muutu 
osakeyhtiöksi ja siten on selvää, että myös 
osakkeiden omistusaika lasketaan uuden yh-
tiön perustamisesta lukien37. 

Osakkeiden hankintamenon määrittämi-
sen osalta säännökset ja periaatteet eivät ole 
sen sijaan aivan yhtä selviä. Verolainsäädän-
tö ei sisällä säännöksiä, joiden perusteella 
toimintamuodon muutoksen yhteydessä 
perustetun yhtiön osakkeiden hankintameno 
voitaisiin suoraan määrittää. Ratkaisu pitää 
siten tehdä tuloverotusta koskevien yleisten 
periaatteiden ja säännösten perusteella. Läh-
tökohtaisesti hankintamenon määrittämiseksi 
on tällöin kaksi erilaista vaihtoehtoa. Ensim-
mäisen vaihtoehdon mukaan hankintamenoksi 
tulisi siirtyvien nettovarojen käypä arvo. 
Toisen vaihtoehdon mukaan hankintameno 
määräytyisi jatkuvuusperiaatteella siirtyvien 
nettovarojen verotuksessa poistamattomien 
hankintamenojen perusteella.38 

Yksityisliikkeen toimintamuodon muutok-
sen luonne ei-yleisseuraantona ja apporttieh-
toisena osakemerkintänä puoltaisi ensimmäistä 
vaihtoehtoa. Myös yhtiöoikeudelliset näkökoh-
dat puoltaisivat tätä vaihtoehtoa. Yleisten ve-
rotusperiaatteiden mukaisesti apporttimerkin-
nän yhteydessä osakkeiden hankintamenoksi 
muodostuu apporttiomaisuuden käypä arvo 
sijoitushetkellä, mikäli verolainsäädännössä ei 
____________________

37  Ks. jatkuvuus- ja epäjatkuvuusperiaatteista omistusajan 
laskennassa Nykänen, Pekka – Räbinä, Timo: Yksityis-
henkilöiden luovutusvoittojen verotus, Talentum 2013, s. 
280–290. Uuden yhtiön osakkeiden omistusaika lasketaan 
julkaisemattoman ratkaisun KHO 27.4.2005 T 987 mu-
kaan perustamissopimuksen allekirjoittamisesta.  KHO:n 
ratkaisu perustuu KVL:n julkaistuun ennakkoratkaisuun 
49/2004. 
38  Ks. Vehniä, Marko: Osakkeiden hankintamenon määrit-
täminen muutettaessa henkilöyhtiö osakeyhtiöksi, Verotus 
2/2000, s. 181–184 sekä erityisesti yksityisliikkeen osalta 
Penttilä, Seppo: Osakkeen arvo verotuksessa, Finnpub-
lishers Oy 1991, s. 333–340.
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ole nimenomaisesti toisin säädetty. Esimerkiksi 
EVL 52 f §:n mukaisen osakevaihdon yhte-
ydessä vastaanottavan yhtiön verotuksessa 
hankittujen osakkeiden hankintamenoksi kat-
sotaan kohdeyhtiön käypä arvo osakevaihdon 
hetkellä, vaikka sinänsä osakevaihdossa so-
velletaan kohdeyhtiön osakkeet luovuttaneen 
osakkaan verotuksessa jatkuvuusperiaatetta39. 
Osakkeenomistajan verotuksen lykkääntymi-
sedun ei ole katsottu sivuuttavan hankkivan 
yhtiön osalta apporttiehtoisen merkinnän 
yleisiä periaatteita, koska osakevaihtoa kos-
kevassa EVL 52 f §:ssä ei ole säädetty mitään 
hankittujen osakkeiden hankintamenosta. 
Erillissäännöksen puuttuessa olisi luontevaa 
määrittää osakkeiden hankintameno myös 
yksityisliikkeen toimintamuodon muutoksen 
yhteydessä epäjatkuvuusperiaatteella sijoite-
tun liiketoiminnan käyvän arvon mukaisesti.

Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin kat-
sottu, että toimintamuodon muutoksissa 
myös osakkeiden hankintamenon osalta on 
perusteltua noudattaa arvojatkuvuutta, eli 
hankintameno määritetään siirtyvän omaisuu-
den verotuksessa poistamattomien hankinta-
menojen perusteella. Perustelujen mukaan 
liikkeenharjoittaja voisi välttää yksityisliikkeen 
aikana tapahtuneiden arvonnousujen verot-
tamisen, mikäli osakkeiden hankintameno 
määritettäisiin siirtyvän omaisuuden käyvän 
arvon perusteella.40 Kannanotto on perusteltu 
ja verotuskäytäntökin vakiintunut, vaikka si-
nänsä osakevaihdossakin on mahdollista, että 
realisoitumattomat arvonnousut muuttuvat 
osakkeiden hankintamenoksi. Osakevaihdossa 
toinen osakeyhtiö omistaa kuitenkin vaihdon 
jälkeen osakkeet, joten tilanne ei ole verran-
nollinen yksityisliikkeen toimintamuodon muu-
toksen kanssa. Toimintamuodon muutoksessa 
perustetun yhtiön osakkeet tulevat aiemman 
toiminnan harjoittajan omistukseen. Osake-
vaihdossa osakkeet vaihtavat tosiasiallisesti 

____________________

39  Ks. KHO 2001:81 sekä Andersson – Penttilä 2014, s. 
786.
40  Ks. Penttilä 1991, s. 339, Vehniä 2000, s. 182–183 sekä 
Järvenoja 2007, s. 589. Myös Verohallinnon käsityksen 
mukaan hankintameno muodostuu yksiselitteisesti vero-
tuksessa poistamattomien hankintamenojen perusteella. 
Ks. Verohallinnon ohje 2016, kohta 7.2 ”Osakkeiden 
hankintameno toimintamuodon muutoksessa”.

omistajaa.  
Toisaalta se, että osakkeiden hankintame-

noksi ei hyväksytä siirtyvien varojen käypää 
arvoa toimintamuodon muutoksen hetkellä, 
saattaa johtaa taloudellisessa mielessä saman 
omaisuuden arvonnousun kahdenkertaiseen 
verotukseen saman intressipiirin sisällä.41 
Mikäli toimintamuodon muutoksessa siirre-
tään esimerkiksi kiinteistö sen käypää arvoa 
alhaisemmasta arvosta, tuloutuu yhtiölle 
myyntivoitto, mikäli kiinteistö luovutetaan 
myöhemmin käyvästä arvosta. Myyntivoitto 
jää osakeyhtiöön eikä osakas voi siirtää va-
roja itselleen yhtiöstä veroseuraamuksitta. 
Jos osakas tämän jälkeen luovuttaa yhtiön 
osakkeet, tuloutuu osakkaalle sama luovu-
tusvoitto toiseen kertaan, koska osakkeiden 
hankintamenossa kiinteistön käypää arvoa ei 
ole huomioitu, mutta mahdolliseen osakkeiden 
luovutusvoittoon kiinteistöstä saatu käyvän 
arvon mukainen myyntivoitto sisältyy. 

Yksityisliikkeenä jatkettaessa vastaavaa 
kahdenkertaisen verotuksen ongelmaa ei olisi 
syntynyt, jolloin toimintamuodon muutoksen 
seurauksena verotus voi muodostua joissain 
tilanteissa merkittävästi epäedullisemmaksi. 
Mahdollisuus hankintameno-olettaman käyt-
töön osakkeiden luovuttamisen yhteydessä 
lieventää kuitenkin tätä epäkohtaa42, jolloin 
mahdollinen arvonnousujen kokonaan verotta-
matta jääminen on perusteluna painavampi, ja 
siten osakkeiden hankintamenon määrittämistä 
siirtyvän omaisuuden verotuksessa poistamat-
tomien hankintamenojen perusteella voidaan 
pitää perusteltuna. 

4.  Pääomasijoitus, oman pääoman 
luokittelu ja nettovarallisuus

Muun kuin julkisesti noteeratun osakeyhti-
ön nettovarallisuus muodostuu ArVL 2 §:n 
(laki varojen arvostamisesta verotuksessa 
22.12.2015/1142) perusteella varojen ja vel-
kojen erotuksena, mutta nettovarallisuus ei 
____________________

41  Vastaava ongelma voi syntyä liiketoimintasiirron yhte-
ydessä. Ks. Andersson – Penttilä 2014, s. 771, alaviite 
15.  
42  TVL 46.1 §:ssä määriteltyä hankintameno-olettaman 
käyttöä käsitellään tarkemmin luvussa 5.1.
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käsitteellisesti ja logiikaltaan vastaa kirjanpi-
dossa ja osakeyhtiölaissa tarkoitettua omaa 
pääomaa. Verotettavan tulon ja nettovaral-
lisuuden välillä ei ole suoraa yhteyttä toisin 
kuin kirjanpidossa, jossa tilikauden tulostili 
päätetään taseen voittovaroihin, ja jossa lii-
ketoiminnan kautta kertyneillä voittovaroilla 
on siten suora yhteys oman pääoman kanssa. 
Nettovarallisuuden laskennassa lähtökohta 
on erilainen ja nettovarallisuuden käyttötarve 
verotuksessa on toisenlainen. Voidaan jopa 
esittää, ettei verolainsäädännössä esiinny omaa 
pääomaa sellaisenaan lainkaan. Verotuksessa 
nettovarallisuutta tarvitaan muun kuin julki-
sesti noteeratun yhtiön osakkeen matemaat-
tisen arvon määrittämistä varten. Matemaat-
tista arvoa tarvitaan puolestaan osingonjaon 
verotusta varten43. Verolainsäädännössä ei ole 
omia määritelmiä oman pääoman luokittelun 
osalta. Esimerkiksi osakkeiden hankintamenoa 
ei verolainsäädännön perusteella jaeta erik-
seen oman pääoman erille, vaan tarkastelun 
kohteena ovat luovutetun omaisuuden, eli 
osakkeen hankintameno kokonaisuudessaan.44  
Osakkeiden myynnin yhteydessä luokittelulla 
ei ole merkitystä.

Varojenjaon yhteydessä luokittelu sen sijaan 
on tarpeen. Toimintamuodon muutoksen yhte-
ydessä perustetun osakeyhtiön svop-rahastoon 
voidaan kirjata se osa merkintähinnasta, jota 
ei merkitä osakepääomaan. Edellä esitetyllä 
tavalla kirjanpidossa omaan pääomaan kirjatut 
määrät voivat olla eri suuruisia kuin yhtiön net-
tovarallisuus verotuksessa ja sen osakkeiden 
hankintameno lainsäädännön eroavaisuuksista 
johtuen. Käytännössä yhtiön osakepääoman 
ja/tai svop-rahaston katteena voi siten olla 
kirjanpidossa varoja, joita ei verotuksessa 
huomioida merkintähetkellä millään tavalla. 
Mahdollisen myöhemmän varojenjaon yhtey-
dessä  pääoman erien luokittelu on kuitenkin 
tehtävä, jotta jako voidaan verottaa kyseistä 
oman pääoman erää koskevien säännösten 
mukaisesti. Mitään luokittelua osakepääoman 
ja svop-rahaston välillä ei verolainsäädännön 

____________________

43  Ks. TVL 33b §.
44  Ks. esim. TVL 46 a §, jonka mukaan: ”Luovutusvoittoa 
laskettaessa 45 a §:ssä tarkoitetusta varojenjaosta vähen-
netään osakkeen poistamaton hankintameno…”

perusteella kyetä tekemään. Verosäännösten 
perusteella pystytään määrittämään vain 
osakkeiden hankintameno. Verosäännösten 
puuttuessa luokittelun tulee siten perustua 
osakeyhtiöoikeudelliseen sääntelyyn myöhem-
män varojenjaon yhteydessä.

5. Pääoman palautus

5.1. Pääomasijoitus ja luovutusvoittoverotus

Osakeyhtiön varoja voidaan jakaa OYL 13:1 
§:ssä tarkoitetuilla tavoilla, muun muassa 
osakepääomaa alentamalla tai jakamalla varoja 
svop-rahastosta. Varojenjaon yhteydessä tulee 
käsitteellisesti erottaa toisistaan kertyneiden 
voittovarojen jakaminen ja osakeyhtiöön 
tehdyn sijoituksen palauttaminen (pääoman 
palautus). Taloudellisessa mielessä osakeyh-
tiöön tehdyn sijoituksen palauttamisesta ei 
synny tuloa, mikäli sama summa palautetaan 
sijoituksen tehneelle henkilölle. Verotuksessa 
asia on ratkaistu siten, että lähtökohtaisesti 
osakeyhtiöön tehdyn sijoituksen palauttaminen 
verotetaan luovutusta koskevien säännösten 
mukaisesti, jolloin veronalaista luovutushintaa 
vastaa yleensä saman suuruinen vähennyskel-
poinen hankintameno eikä verotettavaa tuloa 
synny. Kertyneiden voittovarojen jakaminen 
verotetaan sen sijaan osakkaalla osingon 
jakamista koskevien säännösten mukaisesti 
luonnollisen henkilön veronalaisena tulona. 

Osakepääoman alentaminen verotetaan 
luonnollisella henkilöllä lähtökohtaisesti TVL 
45 §:n tarkoittamana luovutuksena (pääoman 
palautuksena), ja vain poikkeuksellisesti osa-
kepääoman alentamiseen voidaan soveltaa VML 
(laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558) 
29.2 §:n mukaista peitellyn osingon säännöstä.45 
Osakepääoman alentaminen on siten rinnas-
tettu verotuskäytännössä osakkeiden luovutta-
miseen ja veronalaiseksi tuloksi katsottavasta 
palautuksesta saadaan vähentää osakkeiden 

____________________

45  Ks. Mattila, Pauli: Peiteltyyn osinkoon liittyviä kysy-
myksiä ja erityistilanteita, Verotus 2/2016, s. 122–124. 
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hankintamenoa palautusta vastaavalta osalta.46 
Luovutuksena verottamisesta seuraa se, että 
mikäli osakkeilla ei esimerkiksi toimintamuo-
don muutoksen johdosta ole hankintamenoa, 
luonnollisen henkilön luovutusvoittovero-
tuksessa saadaan TVL 46.1 §:n perusteella 
vähentää aina vähintään 20 % (alle kymmenen 
vuoden omistusaika) tai 40 % (yli kymmenen 
vuoden omistusaika) luovutushinnasta niin 
sanottuna hankintameno-olettamana. Svop-
rahaston jakamista koskevia säännöksiä ei 
voida soveltaa osakepääoman alentamiseen, 
jolloin osakepääoman alentamiseen ei liity 
verolainsäädännössä mitään  erityisehtoja, 
kuten esimerkiksi aikarajoja, joiden sisällä 
pääoma tulisi palauttaa tai vaatimuksia siitä, 
että pääoman palautus tulisi tehdä sijoituksen 
alun perin tehneelle henkilölle. 

Svop-rahastosta tapahtuva varojen jako 
verotetaan puolestaan lähtökohtaisesti TVL 
33 b §:n 5 momentin perusteella luonnollisen 
henkilön osinkona. Svop-rahaston jako rin-
nastetaan siten voittovarojen jakamisen eli 
osingonjaon kanssa. Luovutuksena varojen 
jako voidaan verottaa vain TVL 45 a §:ssä 
asetettujen edellytysten täyttyessä:

Muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä 
saatua osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 kohdassa 
tarkoitettua varojenjakoa vapaan oman pääoman 
rahastosta pidetään veronalaisena luovutuksena 
siltä osin kuin verovelvolliselle palautetaan tämän 
yhtiöön tekemä pääomansijoitus, jos:

1) pääomansijoituksen tekemisestä on varoja 
jaettaessa kulunut enintään kymmenen vuotta; 
2) ja verovelvollinen esittää tässä pykälässä tar-
koitettujen edellytysten täyttymisestä luotettavan 
selvityksen

Svop-rahaston jakamista koskevien verosään-
nösten säätämisen yhteydessä kantaa ei otettu 
siihen, voidaanko TVL 45 a §:n säännöstä so-
veltaa toimintamuodon muutoksen jälkeisiin 
svop-rahaston jakoihin. Hallituksen esityksessä 
todetaan, että luovutusverotusta koskeva 
säännös ei soveltuisi esimerkiksi yritysjärjes-
____________________

46  Ks. EVL-verotusta koskevat ratkaisut KHO 2001:28 ja 
KHO 2005:24, sekä TVL-verotusta koskeva julkaisematon 
ratkaisu KHO 11.4.2005 T 814. Ks. asiasta myös Järvenoja, 
Markku: Pääomanpalautuksen verotus yritysjärjestelyn 
jälkeen, Verotus 4/2017, s. 393.

telyissä tai rahastosiirroissa muodostuneiden 
oman pääoman erien jakoihin.47 Oikeudellisesti 
kyse on siis siitä, tuleeko toimintamuodon 
muutoksen yhteydessä tehty merkintä svop-
rahastoon katsoa TVL 45 a §:ssä tarkoitetuksi 
pääomasijoitukseksi vai ei. Selvää on, että varat 
palautetaan samalle verovelvolliselle ainakin 
silloin, kun varat palautetaan liikkeen- tai 
ammatinharjoittajalle, josta on tullut toimin-
tamuodon muutoksen yhteydessä osakeyhtiön 
ainoa osakkeenomistaja. 

Sijoituksen luonteen osalta ei ole oikeus-
käytäntöä lainsäädännön muutoksen jälkeiseltä 
ajalta. Tulkinta-apua säännösten soveltamises-
ta täytyy siten hakea toimintamuodon muu-
tokseen sovellettavista yleisistä periaatteista, 
tai vaihtoehtoisesti yleisemmistä tuloverotusta 
koskevista periaatteissa48. Käytännössä toimin-
tamuodon muutoksen yhteydessä osakeyhtiöön 
sijoitettavat varat ovat muodostuneet joko 
yksityisliikkeen toiminnan aikana kertyneistä 
jo kertaalleen verotetuista tuloista tai vaihto-
ehtoisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen 
siirretyistä toiminnan harjoittajan varoista. 
Kummassakin tapauksessa kyse on liikkeen-
harjoittajan omista varoista, jotka tämä on 
sijoittanut perustettavaan osakeyhtiöön. Kyse 
on siten yksiselitteisesti aiemman toiminnan 
harjoittajan osakeyhtiöön tekemästä pääoma-
sijoituksesta.49 

Toimintamuodon muutoksen jälkeiseen 
oman pääoman jakamiseen liittyy myös ky-
symys hankintameno-olettaman käytön mah-
dollisuudesta. TVL 46.1 § on luovutusvoiton 
laskentaan liittyvä pääsääntö ja TVL 46 a § 
on svop-rahaston jakamiseen liittyvä luovu-
tusvoiton laskemisen erityissäännös. TVL 46 
a §:n mukaan luovutusvoittoa laskettaessa 
45 a §:ssä tarkoitetusta varojen jaosta vähen-
netään osakkeiden hankintameno, kuitenkin 

____________________

47  Ks. HE 185/2013, s.44.
48  Näin myös Penttilä, Seppo: Varojenjako vapaan oman 
pääoman rahastosta – ongelmia ja niiden vastauksia, Kes-
kuskauppakamarin suuri veropäivä 23.9.2015, s. 47–48.
49  Näin myös Verohallinto. Verohallinnon ohje: Vapaan 
oman pääoman rahaston varojenjako verotuksessa, dnro 
A217/200/2016, kohta 3.3.1.1 Pääomansijoituksen palaut-
taminen. Myös ratkaisussa KHO 2016:103 on päädytty 
samaan tulkintaan osakevaihdossa syntyneeseen svop-
rahastoon liittyen. 
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enintään luovutuksena pidettävän varojenjaon 
määrä. Erityissäännös ei sisällä TVL 46.1 §:n 
pääsääntöä vastaavaa hankintameno-olettaman 
käytön mahdollisuutta. Kysymys on siten 
siitä, estääkö TVL 46 a §:n erityissäännöksen 
sanamuoto hankintameno-olettaman käytön 
mahdollisuuden vai tulisiko TVL 46.1 §:n pää-
sääntöä soveltaa tältä osin myös svop-rahaston 
jakamiseen. 

Päätöksessä Helsingin HAO 7.8.2017 T 
17/0685/3 on katsottu, että svop-rahaston 
jakamisen yhteydessä TVL 46.1 §:n mukainen 
hankintameno-olettama ei tule sovellettavaksi, 
koska svop-rahaston luovutusvoiton laskentaa 
koskevassa TVL 46 a §:n erityissäännöksessä 
hankintameno-olettaman käytön mahdollisuut-
ta ei ole mainittu. Luovutusvoitto lasketaan 
päätöksen mukaan aina yksinomaan todellisen 
hankintamenon perusteella.50 

Kuten edellä on todettu, osakepääoman 
alentamisen yhteydessä hankintameno-
olettamaa sen sijaan voidaan käyttää, mikäli 
osakepääoman alentaminen rinnastetaan luo-
vutukseksi. Tällöin luovutusvoitto lasketaan 
TVL 46.1 §:n pääsäännön perusteella, eikä 
hankintameno-olettaman käytön epäämiselle 
ole löydettävissä laintulkinnallisia perusteita. 
Siten joissain tilanteissa osakepääoman alenta-
minen voi muodostua verotuksessa merkittä-
västi edullisemmaksi varojenjakotavaksi kuin 
vastaavien varojen jako svop-rahastosta, mikäli 
Helsingin hallinto-oikeuden kanta jää pysyväksi 
tulkintalinjaksi svop-jakoihin liittyen. 

Näin on erityisesti silloin, kun toimintamuo-
don muutoksen yhteydessä osakkeille ei ole 
muodostunut verotuksessa hankintamenoa, 
mutta merkinnät omaan pääomaan on tehty 
kirjanpidossa ja osakeyhtiöoikeudellisesti 
käypien arvojen perusteella. Svop-rahaston 
jakaminen voidaan verottaa tällöin TVL 45 a 
§:n mukaisena luovutuksena verovelvollisen 
vaatimuksesta, mutta hankintamenon puuttu-
essa koko jaettava määrä realisoituu veronalai-

____________________

50  Ks. tarkemmin Nykänen, Pekka – Räbinä, Timo: Ajan-
kohtaiskatsaus luovutusvoiton verotusta koskevaan 
oikeuskäytäntöön vuodelta 2017, Verotus 2/2018, s. 
151–152. 

seksi pääomatuloksi51. Taloudellisessa mielessä 
erilaiselle verokohtelulle ei ole löydettävissä 
perusteluja ja tästä näkökulmasta hallinto-
oikeuden ratkaisua voidaan myös kritisoida, 
vaikka sinänsä mainittu hallinto-oikeuden 
päätös on TVL 46 a §:n sanamuodon mukainen.  

5.2. Yksityisliikkeen toiminnan aikana 
kertyneet voittovarat ja varojenjako

Yksityisliikkeen toiminnan aikana kertyneet 
voittovarat yksityisliikkeenharjoittaja voi nos-
taa yksityisottona veroseuraamuksitta ennen 
toimintamuodon muutosta, joten tällaisten 
varojen jakamista ei ole perusteltua verottaa 
toimintamuodon muutoksen jälkeenkään 
TVL 33 b §:n 5 momentin perusteella osin-
kona. Tähän lopputulokseen on päädytty 
myös päätöksessä Kuopion HAO 9.6.2010 T 
10/0329/1. Tapaus koskee verovuotta 2007, jol-
loin nykyiset svop-rahaston jakamista koskevat 
verosäännökset eivät olleet voimassa. Tapauk-
sessa keskeisenä ratkaistavana kysymyksenä 
oli se, oliko svop-rahaston jakaminen voitto-
varojen jakamista vai pääoman palauttamista:

Hallinto-oikeus totesi päätöksessään, että yksityis-
liikkeen oma pääoma oli ennen toimintamuodon 
muutosta ollut A:n nostettavissa. Toimintamuodon 
muutoksessa tapahtunut yksityisliikkeen oman 
pääoman siirto osakeyhtiön vapaan oman pääoman 
rahastoon oli katsottava A:n pääomasijoitukseksi 
osakeyhtiöön. Kun otettiin huomioon, että osinkoa 
koskevien verosäännösten tarkoituksena on verot-
taa osakeyhtiöstä saatua voittoa eikä osakeyhtiölle 
ollut tässä tapauksessa voittoa syntynyt, oli A:n 
osakeyhtiöltä saamaa 11 000 euron määräistä 
suoritusta pidettävä pääomapalautuksena eikä 
osinkona. Osinkoa koskevat verosäännökset eivät 
siten tulleet asiassa sovellettaviksi. 

____________________

51  Penttilä on katsonut, että verotuksellisen hankintamenon 
puuttuminen ei tarkoita sitä, että pääomasijoitusta ei olisi 
apportin antamisen yhteydessä tosiasiallisesti tehty. Ks. 
Penttilä 2015, s. 16. Toisin sanoen se, että verolainsäädän-
nön mukaan hankintamenoa ei synny, ei tarkoita sitä, että 
yhtiöön ei olisi sijoitettu varallisuutta. Koska TVL 45 a §:ssä 
ei ole määritelty pääomasijoituksen käsitettä tarkemmin, 
tulee käsitettä tulkita sen yleisen taloudellisen luonteen 
mukaisesti. Perustettuun yhtiöön annettu apportti on siten 
pääomasijoitus. Näin myös KHO 2016:103 osakevaihtoon 
liittyen. Toisin kuitenkin KHO 2017:55 sulautumisen ja 
jakautumisen, eli yleisseuraannon seurauksena syntyneen 
svop-rahaston jakamisen yhteydessä.
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Tälle tulkinnalle ei ole estettä myöskään 
nykyisten säännösten sanamuodon perusteella. 
Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti kerty-
neitä voittovaroja voitaisiin toimintamuodon 
muutoksen yhteydessä nostaa verovapaasti 
vain osakeyhtiön kaupparekisteriin merkitse-
mistä edeltävään päivään saakka52. On totta, 
että yksityisottoja voidaan tehdä vain osa-
keyhtiön perustamiseen asti. Tämän jälkeen 
varojen jaon tulee tapahtua osakeyhtiölain 
säännösten mukaisesti. Tällöin pääoman pa-
lautuksen yhteydessä ei kuitenkaan pääsään-
töisesti verotettavaa luovutusvoittoa synny ja 
siten aiemman toiminnan aikana kertyneitä ja 
verotettuja voittovaroja voidaan yleensä pa-
lauttaa veroseuraamuksitta myös osakeyhtiön 
perustamisen jälkeenkin.  

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön perustami-
sen yhteydessä varoja voidaan merkitä osake-
pääoman lisäksi vain svop-rahastoon. Toisin 
sanoen uuden yhtiön perustamisen yhteydessä 
avaavalla taseella ei voida esittää yksityisliik-
keen toiminnan aikana kertyneitä voittovaroja 
voittovarojen tilillä eikä osakeyhtiön hallussa 
siten voi olla aiemmin kertyneitä voittovaroja 
sellaisenaan. Osakeyhtiön perustamisen jäl-
keen varoja voidaan jakaa vain osakeyhtiölain 
13:1 §:ssä luetelluilla tavoilla, ja verotus seuraa 
osakeyhtiöoikeudellista menettelyä asiassa.

Mikäli yksityisliikkeen toiminnan aikana 
kertyneitä voittovaroja ei perustamissopimuk-
sella merkitä osakepääomaan tai svop-rahas-
toon vaan osakeyhtiön velaksi sen osakkaalle, 
ei myöhempää velan maksua voitane verottaa 
osinkona, koska kyse ei ole yhtiöoikeudellisesta 
osingonjaosta. Suoritusta ei ole myöskään pe-
rusteltua verottaa VML 29 §:n mukaisena pei-
teltynä osinkona. Oikeuskäytännön perusteella 
peiteltynä osinkona voidaan toimintamuodon 
muutosten yhteydessä verottaa vain osakeyh-
tiön toiminnasta syntyneiden voittovarojen 
jakoa, ei yksityisliikkeen aikana syntyneiden 
voittovarojen nostoja. Negatiiviseen omaan 
pääomaan johtaneita ylisuuria yksityisottoja-
kin voidaan verottaa vain poikkeuksellisesti 
peiteltynä osinkona ja tällöinkin VML 29 §:n 
soveltaminen on oikeuskäytännön perusteella 

____________________

52  Verohallinnon ohje 2016, kohta 6.1. ”negatiivinen oma 
pääoma ja peitelty osinko”. 

edellyttänyt VML 28 §:n veronkiertosäännök-
sen tukea.53 

Peitellyksi osingoksi on katsottu muutostili-
kaudella tehdyt kertyneet voittovarat ylittävät 
ylisuuret yksityisotot, jolloin kyseessä on kat-
sottu tosiasiallisesti olevan vasta osakeyhtiön 
toiminnan aikana realisoituvien voittovarojen 
nosto etukäteen. Aiemmin tehtyjä yksityisotto-
ja ei sen sijaan oikeuskäytännössä ole katsottu 
peitellyksi osingoksi. Yksityisliikkeen ja henki-
löyhtiön varojen nostoja ei ole rajoitettu eikä 
aiemmin tehtyjen yksityisottojen voida katsoa 
lisänneen keinotekoisesti oman pääoman 
negatiivisuutta muodonmuutostilanteessa.54 

Toimenpiteiden välillä ei toisin sanoen 
voida osoittaa olevan ajallista yhteyttä. Pei-
tellyn osingon säännösten soveltaminen on 
siten oikeuskäytännön perusteella rajattu vain 
niihin tilanteisiin, joissa osakeyhtiön toimin-
nan aikana kertyviä voittovaroja on pyritty 
keinotekoisesti muuntamaan verovapaiksi yk-
sityisotoiksi. Yksityisliikkeen aikana kertyneitä 
ja kertaalleen verotettuja voittovaroja tämä ei 
luonnollisesti koske. Mikäli kaikkia kertyneitä 
voittovaroja ei ole merkitty osakepääomaan tai 
svop-rahastoon toimintamuodon muutoksen 
yhteydessä, kyse on yhtiön velasta sen osak-
kaalle. Velkakirjaus tulisi siten hyväksyä myös 
verotuksessa yksityisliikkeen toiminnan aikana 
realisoituneiden ja verotettujen voittovarojen 
osalta.55 

Itsensä kanssa yksityisliikkeen harjoittaja 
ei voi tehdä sitoumuksia, mutta osakkeen-
omistaja voi sijoittaa osakeyhtiöön varojaan. 
Toimintamuodon muutoksen yhteydessä 
yksityisliikkeen harjoittaja tekee sijoituksen 
perustettavan yhtiön osakepääomaan ja mah-
dollisesti svop-rahastoon. Kokonaisuutena 
asia voitaisiin tulkita siten, että yksityisliik-
keen harjoittaja voisi samassa yhteydessä 
tehdä sijoituksen myös vieraaseen pääomaan. 
Tulkinta olisi myös yhtiöoikeudellisesti pe-

____________________

53  Ks. KHO 2004:19 ja KHO 2000:50 rajanvedosta. Ks. 
myös Järvenoja 2013, s. 643–651.
54  Ks. KHO 2007 T 2215 ja 2007 T 2425.
55  Verohallinnon näkemyksen mukaan velkakirjaus ei ole 
mahdollinen muutettaessa yksityisliike osakeyhtiöksi, 
koska yksityinen elinkeinonharjoittaja ei voi tehdä itsensä 
kanssa sitoumuksia. Ks. Verohallinnon ohje 2016, kohta 
6.1. ”negatiivinen oma pääoma ja peitelty osinko”.
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rusteltu. Yhtiön hallussa on varoja, joita ei 
perustamissopimuksen mukaan ole päätetty 
merkitä osakepääomaan tai svop-rahastoon. 
Luonteeltaan tällaiset varat ovat silloin vie-
rasta pääomaa, kuten edellä luvussa 2.2. on 
apporttiomaisuudenkin yhteydessä esitetty. 
Nostamattomat voittovarat tulee kuitenkin 
käsitteellisesti erottaa realisoitumattomista 
arvonnousuista mahdollisen velkakirjauksen 
verotuksellista hyväksyttävyyttä ratkaistaessa. 
Velkakirjauksen hyväksyminen realisoitumat-
tomista arvonnousuista antaisi verovelvolli-
selle liian pitkälle meneviä mahdollisuuksia 
verosuunnitteluun.  

5.3.  Yksityisliikkeen negatiivinen oma 
pääoma ja osingonjako toimintamuodon 
muutoksen jälkeen

Toimintamuodon muutoksen jälkeiseen 
voitonjakoon sovelletaan osakeyhtiön osin-
gonjakoa koskevia säännöksiä. Voitonjako 
on nähty ongelmalliseksi lähinnä silloin, 
kun yksityisliikkeen oma pääoma on ollut 
negatiivinen toimintamuodon muutoksen 
yhteydessä. Vero-oikeudellisessa kirjallisuu-
dessa on katsottu, että negatiivinen oma pää-
oma estää osingonjaon, kunnes oman pääoman 
negatiivisuus on katettu osakeyhtiön aikana 
kertyneillä voittovaroilla.56 Lähtökohtana 
tässä ajattelussa on kuitenkin kirjanpidollisen 
arvojatkuvuuden noudattaminen, jolloin oman 
pääoman negatiivisuus ikään kuin siirrettäisiin 
vapaan oman pääoman negatiivisuudeksi ja 
osakeyhtiön voitonjakokelpoiset varat muo-
dostuisivat siten negatiivisiksi myös yhtiöoi-
keudellisesti. 

Asia voidaan nähdä myös toisin. Edellä esi-
tetyllä tavalla toimintamuodon muutos voidaan 
____________________

56  Järvenoja 2007, s.576.

toteuttaa yhtiöoikeudellisesti moitteettomasti, 
kunhan varat riittävät käyvin arvoin laskettuna 
osakepääoman ja velkojen katteeksi. Osake-
yhtiölain mukaan apportin tulee siten kattaa 
vähintään osakepääoman maksu, eikä uuden 
yhtiön oma pääoma siten ole osakeyhtiöoi-
keudellisesti negatiivinen toimintamuodon 
muutoksen jälkeen. Osakeyhtiölain mukaan 
uudella osakeyhtiöllä ei toisin sanoen voi olla 
aiemmin kertyneitä tappioita. KILAN lausun-
tojen 2001/1644 ja 1999/1591 perusteella oman 
pääoman kirjaukset tehdään myös kirjanpi-
dossa osakeyhtiöoikeudellisilla perusteilla, 
eli myöskään kirjanpidossa oman pääoman 
negatiivisuutta ei tule kirjata. Verotuksessa 
negatiivinen oma pääoma tarkoittaa lähinnä 
sitä, että osakkeille ei tule hankintamenoa, ja 
että uudella yhtiöllä ei ole nettovarallisuutta, 
kunnes sille kertyy osakeyhtiön toiminnan 
kautta voittovaroja tai yhtiöön tehdään oman 
pääoman ehtoisia lisäsijoituksia. 

Osakeyhtiölain mukaan osinkoa voidaan 
kuitenkin jakaa heti ensimmäiseltä voitolliselta 
tilikaudelta, mikäli yhtiön maksukykyisyys 
sen sallii. Verolainsäädännössä ei ole omaa 
määritelmää osingolle, vaan määritelmä 
otetaan osakeyhtiöoikeudesta annettuna57. 
Verotuksessa ei myöskään erikseen seurata 
yhtiön voitonjakokelpoisia varoja. Verotuksessa 
vahvistetut tappiot ovat käsitteellisesti eri asia. 
Siten osakeyhtiölain mukaan moitteettomasti 
toteutettu voitonjako on perusteltua katsoa 
myös verotuksessa osingonjaoksi, ja verottaa 
suoritukset normaalisti osingonjakoa koskevien 
säännösten mukaisesti. 

____________________

57  Ks. HE 185/2013, s. 11–12: ”Osingon käsitettä ei ole 
määritelty verolainsäädännössä. Verotuksessa osinkona on 
pidetty yhtiön OYL:ssa säädetyssä menettelyssä jakamaa 
osinkoa.”

•


