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OIKEUSTAPAUKSIA – RÄTTSFALL

KORKEIMMASTA HALLINTO-OIKEUDESTA –
FRÅN HÖGSTA FÖRVALTNINGS DOMSTOLEN

Defensor Legis N:o 1/2009

Elinkeinotulon verottaminen - Yhteisö - Osinko - Väliosinko – Tilikausi

Yhteisön tulo, jonka se oli saanut tytäryhtiön voit-
tovaroista kesken tilikautta laaditun tilintarkaste-
tun ja ylimääräisen yhtiökokouksen vahvistaman 
välitilinpäätöksen perusteella, oli tietyin edellytyk-
sin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a 
§:n 1 momentissa tarkoitettua osinkoa. Ennakko-
ratkaisu. Verovuodet 2007 ja 2008. 

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 a § 1 mom.

(KHO:2008:77, D: 133/2/08, T: 2670)

Keskusverolautakunnan päätös 5.12.2007 nro 
54/2007 AA/S, filial i Finlandin tekemään ennakko-
ratkaisuhakemukseen

Asian aikaisempi käsittely

Hakemus 

A A/S, filial i Finland on osa kansainvälistä AA-
konsernia. AA A/S omistaa kokonaan A A/S:n, jolla 
on Suomessa sivuliike A A/S, filial i Finland. A A/S, 
filial i Finland omistaa puolestaan Oy B Ab:n koko 
osakekannan.

Suunniteltu osingonjako

AA-konsernin konsernipolitiikan mukaista on jakaa 
konsernin tytäryhtiöiden tulokset emoyhtiölle Tans-
kaan. Syyskuussa 2006 voimaan tullut uusi osakeyh-
tiölaki mahdollistaa osingonjaon myös kuluvan tilikau-
den tuloksesta tilintarkastetun välitilinpäätöksen perus-

teella. Nyt konserni tavoittelee joustavuutta voittojen 
kotiuttamisen suhteen selvittelemällä mahdollisuuk-
sia jakaa varoja myös kuluvan tilikauden tuloksesta 
tilintarkastetun välitilinpäätöksen perusteella. Koska 
konserni on pörssilistattu, joutuu Oy B Ab joka tapa-
uksessa raportoimaan tuloksestaan neljännesvuosittain 
AA A/S:lle.

Tällä hetkellä AA-konserni selvittelee Oy B Ab:n 
mahdollisuuksia jakaa osinkoa vuoden 2007 kolmen 
ensimmäisen kvarttaalin tuloksesta. Tarkoitus on, että 
Oy B Ab laatisi välitilinpäätöksen per 30.9.2007, joka 
myös tilintarkastettaisiin. Osinkoa jaettaisiin ylimää-
räisen yhtiökokouksen vahvistaman välitilinpäätöksen 
osoittamien jakokelpoisten varojen 

puitteissa. Välitilinpäätös laaditaan varsinaisen tilin-
päätöksen tarkkuudella ja vastaavin jaksotusratkaisuin. 
Huomattava osuus tämän tilinpäätöksen osoittamista 
jakokelpoisista varoista olisi tarkoitus jakaa osinkoina 
A A/S:lle. Osingonjako toteutettaisiin osakeyhtiölain 
13 luvun määräyksiä noudattaen. Vaikka osingonja-
on suuruus ei ole vielä varmistunut, on todennäköistä, 
että se ylittäisi Oy B Ab:n tilikaudelta per 31.12.2006 
vahvistetun taseen osoittamien jakokelpoisten varojen 
määrän. Ei ole odotettavissa, että Oy B Ab:n toiminta 
olisi tappiollista tilinpäätöksen 30.9.2007 ja tilikauden 
päättymisen välisenä aikana. Vastaavaa osingonjako-
politiikkaa kuluvien tilikausien tuloksista olisi tarkoi-
tus jatkaa mahdollisuuksien mukaan myös tulevaisuu-
dessa.

Yhtiö on pyytänyt ennakkoratkaisua muun ohella 
siitä, pidetäänkö hakemuksessa mainittua osinkoa elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain (myöhemmin 
EVL) 6 a §:n mukaisena verovapaana tulona?
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Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu 

Jos Oy B Ab jakaa hakemuksessa tarkoitetulla taval-
la osinkoa jakokelpoisista voittovaroistaan noudattaen 
laissa säädettyä menettelyä, osinko ei ole hakijan vero-
tuksessa veronalaista tuloa.

Ennakkoratkaisua on, jos hakija tekee siitä vaati-
muksen, noudatettava sitovana vuosilta 2007 ja 2008 
toimitettavissa valtion- ja kunnallisverotuksissa.

Perustelut

EVL 6 a §:n 1 momentin mukaan yhteisön saama 
osinko ei ole veronalaista tuloa.

Oy B Ab:n on tarkoitus jakaa osinkoa osakeyhtiö-
lain säännösten mukaisesti sen osakkeet omistavalle 
A A/S, filial i Finlandille 1.1.2007-30.9.2007 laadi-
tun tilinpäätöksen perusteella. Oy B Ab:n tilikausi 
on kalenterivuosi. Edellä tarkoitetun 30.9. laaditta-
van tilinpäätöksen osalta toimitetaan tilintarkastus ja 
ylimääräinen yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen. 
Hakemuksen mukaan osinkoa jaetaan edellä tarkoi-
tetun tilinpäätöksen osoittamien jakokelpoisten varo-
jen puitteissa eikä ole odotettavissa, että Oy B Ab:n 
toiminta olisi tappiollista tilinpäätöksen 30.9.2007 ja 
tilikauden päättymisen välisenä aikana. Näissä olosuh-
teissa hakemuksessa kuvatulla tavalla jaettua osinkoa 
pidetään saajan verotuksessa verovapaana tulona siten 
kuin EVL 6 a §:n 1 momentissa säädetään.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Veroasiamies on vaatinut, että keskusverolauta-
kunnan päätös kumotaan ja uutena ennakkoratkaisu-
na lausutaan, että jos Oy B Ab jakaa hakemuksessa 
tarkoitetulla tavalla varoja, varoja ei pidetä hakijan 
verotuksessa EVL 6 a §:n 1 momentissa tarkoitettuna 
verovapaana tulona. Ottaen huomioon osakeyhtiölain, 
kirjanpitolain ja tilintarkastuslain sisällön on epäsel-
vää, onko niin sanotun väliosingon jakaminen mah-
dollista ja vaikka jakaminen katsottaisiinkin mahdol-
liseksi, on verotuksessa joka tapauksessa arvioitava 
jakokelpoisuutta viimeisen tilikauden tilinpäätöksen 
perusteella. Jos jakokelpoisia varoja ei tämän tilikau 
tilikauden tilinpäätöksen perusteella ole, kyse on vero-
tuksen kannalta laittomasta osingonjaosta. On tärkeää, 
ettei voittoa jaeta verottomista varoista. Hakijayhtiön 
arviolle siitä, ettei ole odotettavissa, että Oy B Ab:n 
toiminta olisi tappiollista välitilinpäätöksen 30.9. ja 
tilikauden päättymisen välisenä aikana, ei voida antaa 
asian arvioinnissa merkitystä. Ennakkoratkaisuhake-
muksessa tarkoitetulla tavalla osakeyhtiön meneillään 
olevalta tilikaudelta jakamia varoja ei voida pitää EVL 
6 a §:ssä tarkoitettuina verovapaina osinkoina.

Yhtiö on antanut vastineen ja veroasiamies sen jäl-
keen vastaselityksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Korkein 
hallinto-oikeus hylkää valituksen. Keskusverolauta-
kunnan päätöksen lopputulosta ei muuteta.

Perustelut 

Lainsäädäntö, kirjanpitolautakunnan lausunto ja 
verohallituksen ohjeet 

Verolakeihin ei sisälly osingon määritelmää. Osin-
gon käsitteen sisältö perustuu verolainsäädännössä läh-
tökohtaisesti osakeyhtiölain säännöksiin, kun verolais-
sa ei ole toisin säädetty.

Osakeyhtiölain (624/2006) 13 luvun 1 §:n 1 koh-
dan mukaan osingoksi katsotaan yhtiön voitonjakona 
tapahtuva yhtiön varojen jakaminen osakkeenomista-
jille. Osakeyhtiölain 13 luvun 3 §:n mukaan varojen 
jakaminen perustuu viimeksi vahvistettuun tilinpäätök-
seen. Jos yhtiössä on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan 
velvollisuus valita tilintarkastaja, tilinpäätöksen on 
oltava tilintarkastettu. Jaossa on otettava huomioon 
tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellises-
sa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset. Halli-
tuksen esityksessä uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi 
(HE 109/2005 vp) todetaan, että 13 luvun 3 §:n sään-
nöksessä viitataan yleensä viimeksi vahvistettuun tilin-
päätökseen eikä siihen, että tilinpäätöksen tulisi olla 
viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Säännös tekee siten 
mahdolliseksi voitonjaon meneillään olevalta tilikau-
delta. Tarkoituksena on myös vahvistaa, että varojen 
jakaminen on mahdollista tilikauden päättymisen ja 
osakeyhtiölain mukaan pidettävän varsinaisen yhtiöko-
kouksen välisenä aikana. Talousvaliokunta on lakiesi-
tyksestä antamassaan mietinnössä 7/2006 vp täyden-
tänyt esitystä siten, että varojen jaon perusteena oleva 
tilinpäätös tulee olla tilintarkastettu.

Kirjanpitolautakunta on 8.4.2008 antamassaan lau-
sunnossa nro 1815 ”Osakeyhtiön varojenjaon perus-
teena olevasta tilinpäätöksestä” lausunut kirjanpito-
lain 3 luvun 1 §:ssä ja osakeyhtiölain 13 luvun 3 §:ssä 
tarkoitettujen tilinpäätösten välisestä suhteesta muun 
muassa, että osakeyhtiölain 13 luvun 3 §:n sovelta-
misalaan kuuluvan välitilinpäätöksen luonteisen tilin-
päätöksen laatimissäännökset voidaan johtaa suoraan 
osakeyhtiölaista ilman, että niille jouduttaisiin etsi-
mään sisältöä kirjanpitolain 6 luvusta. Osakeyhtiö-
lain 13 luvun 3 §:n sanamuodon ja pykäläperustelujen 
voidaan katsoa vähintään epäsuorasti osoittavan, että 
mainitun säännöksen mukainen tilinpäätös on tarkoi-
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tettu laadittavaksi kaikissa tilanteissa kirjanpitolain 
3 luvun 1 §:n mukaisesti. Poikkeuksena voidaan kui-
tenkin kuitenkin pitää kirjanpitolain 3 luvun 1 §:n 2 
momentissa tarkoitettuja vertailutietoja, joita ei vält-
tämättä ole olemassa edelliseltä vastaavalta ajanjak-
solta tilanteessa, jossa laaditaan muun kuin tilikauden 
käsittävä tilinpäätös. Kirjanpitolautakunta on katso-
nut, että tällaisessakaan tilanteessa vertailutietoja ei 
tule jättää esittämättä. Vertailutiedot tulee esittää 
edelliseltä vastaavalta tilikauden osalta, jos mahdol-
lista, ja joka tapauksessa viimeiseltä täydeltä tilikau-
delta. Edellä lausuttu koskee osakeyhtiölain 13 luvun 
3 §:n tilinpäätöksen sisältöä. Sen sijaan tilinpäätösten 
rekisteröintiä ja julkistamista koskevia kirjanpitolain 
3 luvun säännöksiä sovelletaan ainoastaan kirjanpi-
tolain 3 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tilikaudelta laa-
dittuun tilinpäätökseen. Kirjanpitolautakunta ei ole 
lausunnossaan ottanut kantaa siihen, voidaanko osa-
keyhtiölain 13 luvun 3 §:n mukaista varojen jakamista 
osakeyhtiöstä perustaa muuhun kuin kirjanpitolain 3 
luvun 1 §:ssä tarkoitettuun tilinpäätökseen. Tämä jää 
osakeyhtiöoikeudellisena kysymyksenä lautakunnan 
toimivallan ulkopuolelle.

Verohallitus on 8.3.2007 antamassaan ohjeessa kat-
sonut, että osingonsaajan verotuksessa ei ole merki-
tystä sillä, onko osinko jaettu jo päättyneeltä vai vielä 
kulumassa olevalta tilikaudelta.

Oikeudellinen arvio ja johtopäätös 

Kun yhteisön saaman osingon verotusta koskevia 
säännöksiä ei ole muutettu osakeyhtiölain säätämisen 
jälkeen, korkein hallinto-oikeus katsoo, että Oy B Ab:
n hakemuksessa tarkoitetut voittovarat, jotka perus-
tuvat osalta tilikautta laadittuun, tilintarkastettuun ja 
ylimääräisen yhtiökokouksen vahvistamaan tilinpää-
tökseen, ovat EVL 6 a §:n 1 momentissa tarkoitettua 
osinkoa, mikäli tilinpäätös on laadittu osakeyhtiölain 
ja kirjanpitolautakunnan 8.4.2008 antaman lausunnon 
1815 ”Osakeyhtiön varojenjaon perusteena olevasta 
tilinpäätöksestä” mukaisesti. Veroasiamiehen valitus 
on siten hylättävä ja keskusverolautakunnan ennak-
koratkaisun lopputulos jää pysyväksi.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Olof Ols-
son, Ahti Vapaavuori, Matti Pellonpää, Matti Halén ja 
Eila Rother. Asian esittelijä Liisa Tähtinen.

***

Oikeustapauskommentti KHO 2008:77

1 Taustaksi

Verolakeihin ei sisälly osingon tai väliosingon mää-
ritelmää. Verolaeissa säädetään, miten jaettua osinkoa 
verotetaan. Tulkinta-apua on siis etsittävä muista läh-
teistä. Osingon käsitteen sisältö perustuu verolainsää-
dännössä lähtökohtaisesti osakeyhtiölain (624/2006, 
OYL) säännöksiin. Yhtiökäytännössä väliosingolla tar-
koitetaan osakeyhtiön osingonjakona jakamia varoja, 
jossa jaettavien varojen määrän määrittäminen perus-
tetaan kulumassa olevan tilikauden tietyltä osalta, esi-
merkiksi tilikauden kuuden ensimmäisen kuukauden 
pituiselta ajanjaksolta laadittuun, mahdollisesti tilin-
tarkastettuun ja ylimääräisen yhtiökokouksen vahvis-
tamaan tilinpäätökseen. Tällaisen väliosingon jakami-
seen voi olla useita eri syitä, mutta usein varojen jaka-
miseen päädytään yrityskaupan jälkihoitotilanteessa tai 
kansainvälisissä konserneissa.

Osakekauppana toteutettavassa yrityskaupassa 
on tavanomaista, että ostajataho perustaa uuden osa-
keyhtiön (niin sanottu Newco Oy), joka pääomitetaan 
omalla ja vieraalla pääomalla kuhunkin tapaukseen 
tarkoituksenmukaisesti soveltuvalla tavalla ja suhtees-
sa. Newco Oy ostaa määräysvallan tuottavat tai kaikki 
kaupankohdeyhtiön osakkeet. Näin Newco Oy:stä tulee 
kaupankohdeyhtiön emoyhtiö. Kun konserniavustus ei 
ole välittömästi hyödynnettävissä on tavanomaista, että 
kaupankohdeyhtiö jakaa osinkoa tai varoja osakeyh-
tiölaissa sallituilla varojenjakotavoilla emoyhtiölleen 
viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laaditun ja vahviste-
tun sekä yleensä myös tilintarkastetun tilinpäätöksen 
perusteella (ks. OYL 13:3) siinä määrin, kuin varojen 
jakaminen on OYL 13:5:n ja 13:2:n mukaan mahdol-
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lista.1 On myös mahdollista, että kaupankohdeyhtiölle 
on syntynyt osakekaupan jälkeen ja kulumassa olevan 
tilikauden aikana tiettyjen omaisuuserien luovutuksesta 
voittoja2 tai yhtiön toiminta on muutoin ollut voitollis-
ta, ja voittovarat halutaan saada siirretyksi emoyhtiölle 
kassavaikutteisesti mahdollisemman joutuisasti. Tähän 
väliosinkomahdollisuus antaa toimivan vaihtoehdon.

Ratkaisulla KHO 2008:77 on vahvistettu välio-
singon verokohtelu – ”kun yhteisön saaman osingon 
verotusta koskevia säännöksiä ei ole muutettu osa-
keyhtiölain säätämisen jälkeen” – kuten ratkaisun 
oikeudellisessa arviossa ja johtopäätösosiossa tode-
taan.3 Ratkaisu herättää kuitenkin kysymyksen, onko 
väliosinkomenettely mahdollinen myös osakeyhtiöoi-
keudellisesti.4 Kysymys on merkityksellinen, koska 
ratkaisun KHO 2008:77 perusteluissa on tukeuduttu 
osakeyhtiölain esitöihin5 sekä erityisesti kirjanpito-
lautakunnan6 8.4.2008 väliosingosta antamaan lau-
suntoon. Kysymys on osakeyhtiöoikeudellisesti siitä, 

voidaanko varojen jakaminen osakeyhtiöstä perustaa 
muuhun kuin kirjanpitolain (1336/1997, KPL) 3:1:ssä 
tarkoitettuun viimeksi päättyneeltä tilikaudelta laadit-
tuun ja vahvistettuun tilinpäätökseen7.

Tämän oikeustapauskommentin tarkoituksena on 
avata väliosinkomenettelyä hivenen laajemmin poh-
timalla erityisesti, miten väliosingon nimellä tunnettu 
varojenjakotapa on hahmotettavissa yrityksen säänte-
lyn keskeisillä alueilla eli vero-, kirjanpito- ja osake-
yhtiöoikeudessa.

2 Väliosinko ja osakeyhtiölaki

Osakeyhtiölain (624/2006, OYL) 1:3.2:n mukaan 
yhtiön varoja voidaan jakaa vain siten kuin osakeyh-
tiölaissa säädetään. Säännös kuvastaa oman pääoman 
pysyvyyden ja velkojiensuojan periaatteita.8 Sillä ei 
kuitenkaan ole itsenäistä merkitystä, koska osakeyhtiö-

1 Yrityskaupan jälkihoitotilanteessa väliosinko on kytköksissä rahoitusavun kieltosäännökseen. OYL 13:10.1:n mukaan 
yhtiö ei saa antaa rahalainaa, varoja tai vakuutta käytettäväksi siihen tarkoitukseen, että ulkopuolinen voi hankkia yhtiön tai 
sen emoyhtiön osakkeita. Rahoitusavun kieltosäännöstä on yhtiökäytännössä tulkittu siten, ettei osakekaupan ja maksun jo 
tapahduttua osakeyhtiölaissa sallituilla varojenjakotavoilla – kuten osingonjakona – tapahtunut varojenjako ole vastoin OYL 
13:10.1:n kieltoa, vaikka tavanomaista onkin, että näin saaduilla varoilla osakkeet ostanut yhtiö lyhentää kaupankohteen 
hankkimiseksi otettua vieraan pääoman ehtoista rahoitusta rahoitussopimustensa ehtojen mukaisesti. Väliosingon vaihtoeh-
tona voi tietyissä tapauksissa tulla kysymykseen ennakko-osinkomenettely. Ennakko-osinkomenettelyssä on kysymys siitä, 
että konsernissa emoyhtiön määräysvallassa oleva tytäryhtiö tekee ennakollisesti päätöksen tilikaudelta jaettavasta osingosta. 
Osinko voidaan päätöksestä ilmi käyvillä edellytyksillä lukea emoyhtiön saman tilikauden tuloksi. Ennakko-osinkomenettely 
ei siis koske tilikauden osalta välitilinpäätöksen perusteella kertynyttä voittoa, josta väliosingon kohdalla on yleensä kysymys. 
Ennakko-osinkomenettely ei kuitenkaan riitä, jos emoyhtiön on kaupantekohetken jälkeen lyhennettävä osakkeiden hankintaan 
ottamaansa velkaa ja jos tähän tarvitaan tytäryhtiön varoja. Menettelyssä ei kyetä samana tilikautena siirtämään tytäryhtiön 
kassavaroja emoyhtiölle, vaan varojen siirto voi tapahtua vasta kun tytäryhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätetty 
jakaa ennakko-osinkoa vastaava osinko päättyneeltä tilikaudelta laaditun ja vahvistetun sekä mahdollisesti tilintarkastetun 
tilinpäätöksen perusteella. Ks. ennakko-osinkomenettelystä tarkemmin KHO 17.2.1999 t. 254 sekä verohallituksen tiedote 
15/1999 7.12.1999.

2 Elinkeinoverolain (360/1968, EVL) 6b.1 § mahdollistaa sen, että EVL 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun yhtei-
sön käyttöomaisuuteen kuuluvat osakkeet voivat olla verovapaasti luovutettavissa EVL 6b §:ssä säädettyjen edellytysten 
täyttyessä.

3 Kannanotolla on ilmeinen veropoliittinen kytkös ratkaisussa KHO 2008:6 lausuttuun: ”lainsäädännön nykytila huomioon 
ottaen”. Ilmeisesti kummassakin ratkaisussa sivulauseena sanotulla voidaan ajatella tarkoitetun sitä, ettei oikeustilaa voida 
muuttaa korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätöksellä, vaan lailla. Matti Myrsky kuvaa ratkaisussa KHO 2008:6 sanot-
tua: ”[K]ysymys lienee näin tilanteesta, jonka lainsäätäjä on tietyllä tavalla vaieten hyväksynyt ja johon lainkäyttäjällä ei ole 
mahdollisuutta enää puuttua.” Matti Myrsky: Miten ansiotulosta voi tulla pääomatuloa – ratkaisun KHO 2008:6 arviointia. 
Lakimies 3/2008, s. 486–496.

4 Varojenjakamiseen liittyvät osakeyhtiöoikeudelliset kysymykset kuuluvat yleisten tuomioistuinten tuomiovaltaan. Hallin-
to-oikeus käsittelee ja ratkaisee ne hallinto-oikeudelliset valitukset, hallintoriita-asiat ja muut asiat, jotka säädetään kuuluviksi 
sen toimivaltaan hallintolainkäyttölaissa (586/1996) tai muussa laissa. Ks. hallinto-oikeuslain (430/1999) 3 §.

5 Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi 109/2005 vp (HE 109/2005 vp).
6 Kirjanpitolautakunnan lausunto 08.04.2008 numero 1815 / Osakeyhtiön varojenjaon perusteena olevasta tilinpäätöksestä. 

(KILA 1815).
7 KPL 3:1.1:n mukaan tilinpäätös laaditaan tilikaudelta.
8 Osakeyhtiölain esitöiden mukaan lain sääntelytavoitteena on ollut yritysten toimintamahdollisuuksien lisääminen hallitulla 

tavalla sekä joustavan ja kilpailukykyisen osakeyhtiölain säätäminen, joka antaa riittävän turvan vähemmistöosakkeenomistajil-
le ja velkojille. Yhtiöiden toimintamahdollisuuksia lisäävät keinot valittiin siten, ettei niillä olisi olennaisia vaikutuksia yhtiön 
sidosryhmien, erityisesti vähemmistöosakkeenomistajien ja velkojien asemaan. Ks. HE 109/2005 vp, s. 17 ja 18 sekä 34.
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lain varsinaiset ja tarkemmat aineelliset ja menettelylli-
set säännökset varojen jakamisesta ja velkojiensuojasta 
ovat OYL 13 – 15 luvussa.9 OYL 13 luvussa säädetään 
varojen jakamisesta yleisesti sekä osinkona ja varojen 
jakamisena vapaan oman pääoman rahastosta, OYL 14 
luvussa säädetään osakepääoman alentamisesta ja 15 
luvussa yhtiön omista osakkeista.10 Varojen jakamisen 
osalta lähtökohtana on, kuten OYL 13:3:stä (461/2007) 
ilmenee, että varojen jakamisen on perustuttava vii-
meksi vahvistettuun tilinpäätökseen. Jos yhtiössä on 
lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita 
tilintarkastaja, tilinpäätöksen on oltava tilintarkastet-
tu. Mikäli tilinpäätöstä ei ole vahvistettu tai tilintar-
kastettu silloin, kun yhtiössä on lain tai yhtiöjärjes-
tyksen perusteella oltava tilintarkastaja, kaikenlaiset 
varojenjaot ovat osakeyhtiölain vastaisia.11 Säännös 
koskee siis niin osingon kuin vapaan oman pääoman 
rahaston jakamista (OYL 13:5) kuin esimerkiksi osa-
kepääoman jakamista alentamalla osakepääomaa (OYL 
14:2) noudattamalla velkojainsuojamenettelyä. OYL 
13:3:n (461/2007) 3. virkkeen mukaan jaossa on myös 
otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen 
yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset 
muutokset. Vastoin OYL 13:512 tai 13:2:ää13 tapahtuva 
varojen jakaminen on myös laitonta varojenjakamista. 
Osakeyhtiölain systematiikka on siis rakennettu siten, 
että ensin pitää vahvistaa tilinpäätös, jonka perusteella 
arvioidaan, mitä varoja ja millä tavalla varoja voidaan 

jakaa (OYL 13:3 ja 13:5) ja tämän jälkeen on vielä 
arvioitava kuinka paljon varoja voidaan jakaa (OYL 
13:5 ja 13:2).

Pääomadirektiivin14 15 artiklan 2 kohdassa sääde-
tään väliosingosta. Siinä asetetaan ne vähimmäiseh-
dot, jotka jäsenvaltion lainsäädännön on täytettävä, jos 
jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan saadaan mak-
saa väliosinkoja. Artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan 
mukaan ainakin seuraavien edellytysten on täytyttävä. 
On laadittava välitilinpäätös, jonka mukaan jaettavia 
varoja on riittävästi. Väliosinkona jaettava määrä ei 
saa olla suurempi kuin viimeisen sellaisen tilikauden 
jälkeen saatu voitto, jolta on laadittu tilinpäätös, lisät-
tynä siirtyvillä voitoilla ja varoilla rahastoista, joita 
saadaan käyttää tähän tarkoitukseen, sekä vähennet-
tynä siirtyvillä tappioilla ja varoilla, jotka ovat lain 
tai yhtiöjärjestyksen määräyksen perusteella siirrettävä 
rahastoihin. 

Kuten pääomadirektiivistä ilmenee, jäsenvaltioita 
ei ole kuitenkaan velvoitettu sallimaan väliosinko-
mahdollisuutta. Osakeyhtiölaissa ei ole nimenomaista 
väliosinkoa koskevaa säännöstä. OYL 13:1.1:n 1 koh-
dan mukaan osingoksi katsotaan yhtiön voitonjakona 
tapahtuva yhtiön varojen jakaminen osakkeenomistajil-
le. Osingolla tarkoitetaan osakeyhtiöoikeudessa yhtiö-
kokouksen tekemään voitonjakopäätökseen perustuvaa 
yhtiön varojen vastikkeetonta jakamista osakkeenomis-
tajille noudattamalla osakeyhtiölain varojen jakamisen 

9 Kaikkeen varojenjakoon sovelletaan OYL 13:1:2–4:n, 13:2–4:n sekä 13:8 ja 13:9:n säännöksiä varojenjaosta yhtiöstä, 
jolla on muu tarkoitus kuin voiton tuottaminen osakkeenomistajille (OYL 13:1.2 ja 13:9), laillisista lahjoista (OYL 13:1.2 
ja 13:8), laittomasta varojenjaosta ja sen seuraamuksista (OYL 13:1.3 ja 4), varojenjakokiellosta ennen yhtiön rekisteröin-
tiä (OYL 13:1.4), maksukykyisyystestistä (OYL 13:2), varojenjaon perustumisesta viimeksi vahvistettuun ja tarvittaessa 
tilintarkastettuun tilinpäätökseen (OYL 13:3) sekä yksimielisten osakkeenomistajien suorittamasta vapaan oman pääoman 
jakamisesta (OYL 13:6.4).

10 Kaikissa OYL 13:1.1:ssa tarkoitetuissa laillisissa varojenjakotavoissa on kyse menettelyistä, joissa yhtiöstä poistuu 
varallisuutta joko täysin vastikkeetta tai siten, että yhtiö saa vastikkeena omia osakkeitaan. Ks. HE 109/2005 vp, s. 123.

11 Tahallinen laiton varojenjakaminen on rangaistavaa. OYL 25:1:n 4 kohdan mukaan, joka tahallaan osakkeenomistajan 
tai velkojien suojaa loukaten jakaa yhtiön varoja osakeyhtiölain säännösten vastaisesti, on tuomittava, jollei teko ole vähäi-
nen tai siitä muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, osakeyhtiörikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi 
vuodeksi.

12 OYL 13:5:n mukaan, jollei yhtiön maksukykyä koskevasta OYL 13:2:stä muuta johdu, yhtiö saa jakaa vapaan oman 
pääoman, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät varat. OYL 8:1:n mukaan yhtiön oma pääoma 
jakautuu sidottuun omaan pääomaan ja vapaaseen omaan pääomaan. Osakepääoma sekä kirjanpitolain mukainen arvonkoro-
tusrahasto, käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto ovat sidottua omaa pääomaa. Muut rahastot sekä tilikauden ja 
edellisten tilikausien voitto ovat vapaata omaa pääomaa. Osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun lain (625/2006, OYLVpL) 
13 §:n mukaan vuoden 1978 osakeyhtiölain (734/1978, EOYL) 12:3 ja 3b:ssä tarkoitetut vararahasto ja ylikurssirahasto ovat 
OYL 8:1:ssä tarkoitettua sidottua omaa pääomaa.

13 OYL 13:2:n mukaan varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön 
tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden.

14 Toinen neuvoston direktiivi, annettu 13 päivänä joulukuuta 1976, niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, 
joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulko-
puolisten etujen suojaamiseksi osakeyhtiöitä perustettaessa sekä niiden pääomaa säilytettäessä ja muutettaessa (77/91/ETY). 
(EYVL L 26, 31.1.1977, s. 1). (Pääomadirektiivi).
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aineellisia ja menettelyllisiä säännöksiä. Yhtiökäytän-
nössä OYL 13:3:n 1. virkkeen säännöstä on tulkittu 
säännöksen perusteluihin15 tukeutuen siten, että lause: 
”varojen jakaminen perustuu viimeksi vahvistettuun 
tilinpäätökseen” pitänee sisällään pääomadirektiivin 
väliosinkoa koskevalle sääntelylle asettamat vähim-
mäisvaatimukset. Näin ymmärrettynä pääomadirektii-
vin edellyttämää välitilinpäätöstä vastaa muulta ajalta 
kuin tilikaudelta laadittu ja vahvistettu tilinpäätös eli 
OYL 13:3:n mukainen ”viimeksi vahvistettu tilinpää-
tös”. Tämän tilinpäätöksen perusteella voidaan jakaa 
varoja edellyttäen, että myös pääomadirektiivin varo-
jen jakamista koskevalle sääntelylle asettamat sekä 
osakeyhtiölain muut varojen jakamista koskevat edel-
lytykset täyttyvät.

Ongelman ydin on siinä, vastaavatko osakeyhtiö-
lain ja kirjanpitolain tilinpäätöksen käsitteet toisiaan 
ja miten tulee suhtautua OYL 8:3:n määräykseen siitä, 
että tilinpäätös on laadittava kirjanpitolain mukaises-
ti, ja siis onko olemassa tilinpäätöstä, joka laaditaan 
muulta ajalta kuin yhtiön tilikaudelta? On huomattava, 
että kirjanpitolaissa tilinpäätöksen käsitteellä tarkoite-
taan nimenomaan tilikaudelta laadittua tilinpäätöstä.16 
OYL 8:3:n säännökseen kytkeytyy myös OYL 5:3.2:n 

1 kohta. Kohdan mukaan varsinaisessa yhtiökokouk-
sessa on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta.17

Kirjanpitolaissa ei määritetä välitilinpäätöksen käsi-
tettä, vaikka välitilinpäätös -sanaa käytetäänkin KPL 
6:5.3:ssä.18 Säännös velvoittaa laatimaan tytäryrityk-
sen välitilinpäätöksen tilanteessa, jossa yhdisteltävän 
tytäryrityksen tilikausi poikkeaa enemmän kuin kolme 
kuukautta emoyrityksen tilikaudesta. Tällöin välitilin-
päätöstä laadittaessa on noudatettava soveltuvin osin 
KPL 1 ja 3–5 luvun säännöksiä. Tässä yhteydessä olen-
naista on huomata, että KPL 6:5.3 sääntelee konserni-
tilinpäätöksen tasolla tilinpäätösten yhdistelemistilan-
netta. Osakeyhtiölain systematiikassa varojen jakami-
nen tapahtuu yhtiön tilinpäätöksen perusteella ja OYL 
13:3:ssä edellytetään varojen jakamisen perustamista 
viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen.19 Toisaalta 
– kuten olemme Jukka Mähösen kanssa todenneet 
– voidaan ajatella, että KPL 3:1.1:n ja TTL 11.1 §:n 
säännökset edellyttävät vähintään tilikaudelta laaditta-
van tilinpäätöksen laatimista ja (mahdollista) tarkasta-
mista. Jos säännöksiä tulkitaan siten, että tämän vähim-
mäisvaatimuksen lisäksi myös muita kuin tilikaudelta 
laadittavia tilinpäätöksiä saadaan laatia ja tarkistaa, 
ne voidaan myös osakeyhtiölain mukaan vahvistaa ja 

15 Esitöissä säännöstä perusteltiin näin: ”Pykälän 1. virkkeen pääsäännön mukaan jakaminen tapahtuu viimeisen vahvis-
tetun tilinpäätöksen perusteella. Säännös poikkeaa voimassa olevasta laista siten, että taseen sijasta viitataan tilinpäätökseen. 
Käytännössä keskeinen tekijä on jatkossakin voimassa olevaa lakia vastaavalla tavalla taseen osoittama yhtiön oman pääoman 
määrä. Tilinpäätösnormistojen kehittyminen on kuitenkin lisännyt muiden tilinpäätöstietojen merkitystä yhtiön taloudellisen tilan 
arvioinnissa. Säännöksessä viitataan yleensä viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen eikä siihen, että tilinpäätöksen tulisi olla 
viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Säännös tekee siten mahdolliseksi sekä voitonjaon meneillään olevalta tilikaudelta että menet-
telyn, jossa jakautumisessa tai kombinaatiosulautumisessa syntynyt yhtiö jakaa ensimmäisessä varsinaisessa yhtiökokouksessa 
yhtiössä olevaa vapaata omaa pääomaa, vaikka yhtiö ei ole toiminut yhtään täyttä tilikautta. Tarkoituksena on myös vahvistaa, 
että varojen jakaminen on mahdollista tilikauden päättymisen ja osakeyhtiölain mukaan pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen 
välisenä aikana.” Ks. HE 109/2005 vp, s. 126.

16 KPL 3:1.1:ssa säädetään, että tilinpäätös on laadittava tilikaudelta. Tilintarkastuslain (459/2007, TTL) 11.1 §:n mukaan 
tilintarkastus käsittää yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkas-
tuksen. Ks. myös KILA 1815, s. 6.

17 Osakeyhtiölaissa ei ole muutoinkaan välitilinpäätöksen laatimiseen velvoittavia säännöksiä, toisin kuin vuoden 1978 
osakeyhtiölaissa (ks. HE 109/2005 vp, s. 157–158). (Ks. EOYL 6:3.2 ja 6:4.1 ja 6:4.2, 14:7:n 2–5 kohta sekä 16:9.1:n 9 koh-
ta). Esitöiden mukaan lain muutoksella haluttu korostaa, että osakeyhtiölaissa tarkoitettu tilinpäätös on laadittava noudattaen 
tilinpäätöksen laadintaperiaatteita.

18 KPL 6:5.3:n säännös perustuu konsernitilinpäätösdirektiivin 27(2) kohtaan. Direktiivin 27 artiklan 2 kohdan mukaan, 
jos yrityksen tilinpäätöspäivä on aikaisemmin kuin kolme kuukautta ennen konsolidoidun tilinpäätöksen päivää, yrityksen 
on kuuluttava konsolidointiin konsolidoidun tilinpäätöksen päivältä laaditun välitilinpäätöksen perusteella. Ks. seitsemäs 
neuvoston direktiivi, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1983, perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, 
konsolidoiduista tilinpäätöksistä (83/349/ETY). (EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1). (konsernitilinpäätösdirektiivi).

19 Hallituksen esityksestä eduskunnalle kirjanpitolaiksi sekä laeiksi osakeyhtiölain 11 ja 12 luvun ja osuuskuntalain 79 
c §:n muuttamisesta 173/1997 vp (HE 173/1997 vp), s. 34 ilmenee, ettei direktiiveihin sisälly välitilinpäätöksen laatimiseen 
koskevia muita nimenomaisia säännöksiä ja siten välitilinpäätöksen määritelmä on kansallinen. KPL 6:5:n esitöiden mukaan 
pykälään ehdotettujen viittaussäännösten nojalla välitilinpäätöksen laatimiseen sovelletaan niitä sääntöjä, joita noudatetaan 
tilinpäätöksen laatimiseen. Myös kirjanpitolautakunta katsoo, että OYL 13:3:n soveltamisalaan kuuluvan välitinpäätöksen 
luonteisen tilinpäätöksen laatimissäännökset voidaan johtaa suoraan osakeyhtiölaista ilman, että niille jouduttaisiin etsimään 
sisältöä KPL 6 luvusta. Ks. myös KILA 1815, s. 6.
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OYL 13:3:n mukaisesti niiden perusteella varoja jakaa. 
Tämä mahdollisuus ratkeaa kuitenkin ainoastaan kir-
janpitolain ja tilintarkastuslain tulkinnalla.20

3 Ratkaisu KHO 2008:77

3.1 Ratkaisun sisältö

Ratkaisulla KHO 2008:77 on vahvistettu kes-
kusverolautakunnan 5.12.2007 (KVL 54/2007 D 
1523/80/2007) antama ennakkoratkaisu väliosingosta 
verovuosille 2007 ja 2008. Ennakkoratkaisupyyntöä 
selvitettiin seuraavasti: ”--- Tarkoitus on, että Oy B 
Ab laatisi välitilinpäätöksen per 30.9.2007, joka myös 
tilintarkastettaisiin. Osinkoa jaettaisiin ylimääräisen 
yhtiökokouksen vahvistaman välitilinpäätöksen osoit-
tamien jakokelpoisten varojen puitteissa. Välitilinpää-
tös laaditaan varsinaisen tilinpäätöksen tarkkuudella ja 
vastaavin jaksotusratkaisuin. Huomattava osuus tämän 
tilinpäätöksen osoittamista jakokelpoisista varoista oli-
si tarkoitus jakaa osinkoina A A/S:lle. Osingonjako 
toteutettaisiin osakeyhtiölain 13 luvun määräyksiä 
noudattaen. Vaikka osingonjaon suuruus ei ole vielä 
varmistunut, on todennäköistä, että se ylittäisi Oy B 
Ab:n tilikaudelta per 31.12.2006 vahvistetun taseen 
osoittamien jakokelpoisten varojen määrän. Ei ole 
odotettavissa, että Oy B Ab:n toiminta olisi tappiollis-
ta tilinpäätöksen 30.9.2007 ja tilikauden päättymisen 
välisenä aikana” (kursivointi tässä). Yhtiö on pyytänyt 
ennakkoratkaisua muun ohella siitä, pidetäänkö hake-
muksessa mainittua osinkoa elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain (360/1968, EVL), 6a §:n (717/2004) 
mukaisena verovapaana tulona? 

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa, kun 
yhteisön saaman osingon verotusta koskevia säännök-

siä ei ole muutettu osakeyhtiölain säätämisen jälkeen, 
katsottiin, että hakemuksessa tarkoitetut voittovarat, 
jotka perustuvat osalta tilikautta laadittuun, tilintar-
kastettuun ja ylimääräisen yhtiökokouksen vahvista-
maan tilinpäätökseen, ovat EVL 6a §:n 1 momentissa 
tarkoitettua osinkoa, mikäli tilinpäätös on laadittu osa-
keyhtiölain ja kirjanpitolautakunnan 8.4.2008 antaman 
lausunnon 1815 ”Osakeyhtiön varojenjaon perusteena 
olevasta tilinpäätöksestä” mukaisesti. Korkeimman hal-
linto-oikeuden perusteluista ilmenee, että ratkaisussa on 
tukeuduttu osakeyhtiölain esitöihin, Eduskunnan talous-
valiokunnan siitä antamaan mietintöön21, verohallituk-
sen ohjeeseen22 8.3.2007 sekä erityisesti jo mainittuun 
kirjanpitolautakunnan lausuntoon 8.4.2008. Perusteluis-
sa ei ole tukeuduttu Yritysverotuksen kehittämistyöryh-
mä 2005:n 16.3.2006 päivättyyn muistioon23, jossa on 
muun muassa käsitelty varojen jakamista muun kuin 
tilikauden tilinpäätöksen perusteella. 

Viittaus talousvaliokunnan mietintöön (TaVM 
7/2006) jää jonkin verran epäselväksi.24 Jos sillä tar-
koitetaan talousvaliokunnan mietinnössä lausuttua 
– ”[L]akia valmisteltaessa on tarkoitettu, että varo-
jen jaon perusteena oleva tilinpäätös on myös tilintar-
kastettu. Säännöstä on täydennetty tältä osin” – jos-
ta seurasi, että OYL 13:3:ssä (624/2006) tarkoitetun 
tilinpäätöksen tuli aina olla tilintarkastettu25, se on ris-
tiriidassa OYL 13:3:n 1.7.2007 voimaan tulleen muu-
toksen kanssa (461/2007). OYL 13:3 muutettiin lailla 
461/2007 seuraavasti: ” [V]arojen jakaminen perustuu 
viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen. Jos yhtiössä on 
lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita 
tilintarkastaja, tilinpäätöksen on oltava tilintarkastettu. 
Jaossa on otettava huomioon tilinpäätöksen laatimi-
sen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtu-
neet olennaiset muutokset.” Säännöksestä seuraa, että 
tilinpäätös on oltava tilintarkastettu silloin kun yhtiöllä 
on lain tai yhtiöjärjestyksen perusteella velvollisuus 

20 Ks. esim. Mähönen, Jukka & Villa, Seppo: Osakeyhtiölaki II Pääomarakenne ja rahoitus 2006 (Mähönen – Villa 2006 
II), s. 303.

21 Talousvaliokunnan mietintö Hallituksen esityksestä Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi 7/2006 vp (TaVM 
7/2006 vp). 

22 Verohallituksen ohje Dnro 206/345/2007, 8.3.2007 / Uuden osakeyhtiölain vaikutuksia verotukseen. (Verohallituksen 
ohje 2007).

23 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2005:n muistio 16.3.2006. VVM 4/2006 / Verotus, tilinpäätös ja yhtiöoikeus. 
(VVM 4/2006).

24 KHO 2008:77 perusteluissa todetaan: ”[T]alousvaliokunta on lakiesityksestä antamassaan mietinnössä 7/2006 vp täy-
dentänyt esitystä siten, että varojen jaon perusteena oleva tilinpäätös tulee olla tilintarkastettu”.

25 OYL 13:3 (624/2006) kuului alkuperäisessä muodossa seuraavasti: ”Varojen jakaminen perustuu viimeksi vahvistet-
tuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Jaossa on otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa 
asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset”.

26 Ks. Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi 194/2006 vp (HE 194/2006 
vp), s. 67: ”[Y]htiöissä, joissa lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ei ole tilintarkastusvelvollisuutta, ei myöskään edellytettäisi 
osakeyhtiölain 13 luvun 3 §:n mukaisessa varojen jakamisen perustana olevan tilinpäätöksen tilintarkastusta.”
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valita tilintarkastaja. Ellei tällaista velvollisuutta ole, 
tilinpäätös on vahvistettavissa, vaikka sitä ei ole tilin-
tarkastettu. Edellä sanottu koskee luonnollisesti myös 
muulta ajalta kuin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 
laadittua tilinpäätöstä.26

3.2 Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2005

Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä 2005 on 
muistiossaan käsitellyt väliosinkona jaettavien varo-
jen verokohtelua. Työryhmä tulkitsee osakeyhtiölain 
esitöitä toteamalla, ettei osakeyhtiölain säännöksis-
tä suoraan ilmene, että vahvistetulla tilinpäätöksellä 
tarkoitettaisiin muuta kuin koko tilikauden käsittä-
vää tilinpäätöstä.27 Työryhmän tulkinnassa on otettu 
huomioon, että osakeyhtiölain perusteluissa28 tode-
taan, että OYL 13:3 tekee mahdolliseksi voitonjaon 
meneillään olevalta tilikaudelta.29 Työryhmä kritisoi 
osakeyhtiölain esitöissä todettua toteamalla, että välio-
singon mahdollistaminen voidaan ymmärtää niin, että 
esimerkiksi 30.6. päivätyn välitilinpäätöksen osoittama 
alkuvuoden tuotto olisi mahdollista jakaa jo tilikauden 
kestäessä siinä tapauksessa, että tilikausi olisi kalente-
rivuosi. Koska osinkoa jakava yhtiö maksaa veroa vain 
tilikauden tuloksen perusteella, ei työryhmän mukaan 
ole varmuutta siitä, että tilikauden osan tuloksen perus-
teella jaettuun osinkoon lopulta liittyisi jaetun osingon 
verotusta. 

Työryhmän kritiikki tiivistyy siihen, ettei voittoa 
tulisi saada jakaa verottamattomista varoista. Toisin 
sanoen riski siitä, että maksukykyisyyden säilyessä 
yhtiö voisi jakaa tilikauden aikana kertyneitä varoja 
sellaisen tuloksen perusteella, jota ei lopulta tilikau-
delta muodostukaan, on otettava huomioon arvioitaes-
sa väliosingon hyväksyttävyyttä. On huomattava, että 
perustelu jättää avoimeksi kysymyksen siitä, olisiko 
väliosinko mahdollinen, jos väliosinkona jaettaisiin 
sellaisia varoja, jotka olisivat jaettavissa tilikauden 
päätyttyä tilikaudelta laaditun, mahdollisesti tilintar-

kastetun ja varsinaisessa yhtiökokouksessa hyväksytyn 
tilinpäätöksen perusteella.

Työryhmän muistiossa sanottua jakautumisen ja kom-
binaatiosulautumisessa syntyvien yhtiöiden kohdalla on 
tulkittavissa niin, ettei väliosingon epäävä tulkita johda 
siihen, ettei jakautumisessa tai kombinaatiosulautumi-
sessa syntynyt osakeyhtiö voisi jakaa ensimmäisessä 
varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiössä olevaa vapaa-
ta omaa pääomaa, vaikka yhtiö ei olisikaan toiminut 
yhtään täyttä tilikautta. Työryhmän käsityksen mukaan 
osingonjako on sanotuissa tilanteissa ollut hyväksyttyä 
vuoden 1978 osakeyhtiölainkin aikana, eikä tällaista 
menettelyä ole pidetty ongelmallisena myöskään vero-
tuksessa.30 Työryhmän mielestä epäselvää väliosingon 
kohdalla on se, voiko vahvistettu tilinpäätös osakeyh-
tiöoikeudellisessa käsitteistössä tarkoittaa muuta kuin 
päättyneeltä tilikaudelta vahvistettua tilinpäätöstä31 ja 
varojen jakokelpoisuutta pitäisi arvioida viimeisen tili-
kauden tilinpäätöksen perusteella.

3.3 Verohallituksen ohje 

Verohallituksen ohjeen mukaan osingonsaajan vero-
tuksessa ei ole merkitystä sillä, onko osinko jaettu jo 
päättyneeltä vai vielä kulumassa olevalta tilikaudelta. 
Saatu osinko on sen verovuoden tuloa, jona osinko on 
nostettavissa. Osingon verovapaata osaa laskettaessa 
otetaan osingonsaajan verotuksessa huomioon sekä 
jakajayhtiön päättyneeltä tilikaudelta jaetut osingot 
että jakajayhtiön kuluvalta tilikaudelta jaetut osingot. 
Jos osinkoa on jaettu tilikauden päättymisen ja osa-
keyhtiölain mukaan pidettävän varsinaisen yhtiöko-
kouksen välisenä aikana, jolloin viimeksi vahvistettu 
tilinpäätös on viimeksi päättynyttä tilikautta edeltävä 
tilinpäätös, myös tällöin saatu osinko on sen vuoden 
osinkoa, jona osinko on nostettavissa. Näin saadut 
osingot siis lasketaan yhteen määritettäessä osingon 
verovapaata osaa.32

27 VVM 4/2006, s. 185 ja 186.
28 Ks. HE 109/2005 vp, s. 126: ”[S]äännöksessä viitataan yleensä viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen eikä siihen, että 

tilinpäätöksen tulisi olla viimeksi päättyneeltä tilikaudelta.”
29 VVM 4/2006, s. 185.
30 VVM 4/2006, s. 186.
31 VVM 4/2006, s. 186.
32 Verohallituksen ohje 2007, s. 6–7.
33 KPL 8:2.2:n mukaan kirjanpitolautakunta voi erityisistä syistä määräajaksi myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksia 

KPL 3:6:stä ja 6:5.1:sta. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja 
konsernitilinpäätöksestä annettujen säädöksien vastainen. Lisäksi kirjanpitolautakunta voi myöntää poikkeuksia KPL 2:9.1:
sta momentista siten kuin siitä kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella tarkemmin säädetään.”
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3.4 Kirjanpitolautakunnan lausunto

3.4.1  Toimivalta

OYL 8:11:n mukaan kirjanpitolautakunta voi KPL 
8:2:ssä säädetyllä tavalla antaa ohjeita ja lausuntoja 
osakeyhtiölain tilinpäätöksen ja toimintakertomuk-
sen laatimista koskevien säännösten soveltamisesta.33 
OYL 13:3:n 1. virkkeessä säädetään siitä, että varojen 
jakamisen on perustuttava viimeksi vahvistettuun tilin-
päätökseen. Vaikka OYL 13:3:ssä ei siis ole kysymys 
– ainakaan säännöksen sanamuodon mukaan – tilin-
päätöksen laatimista koskevasta säännöksestä34, vaan 
varojen jaon perustamisesta viimeksi vahvistettuun 
tilinpäätökseen, kirjanpitolautakunta on katsonut, että 
sillä on toimivalta lausua OYL 13:3:ssä tarkoitetun 
tilinpäätöksen sisällöstä. 

Kirjanpitolautakunnan toimivaltaansa koskeva 
perustelu35 on varsin mielenkiintoinen ja ainakin jos-
sain määrille kritiikille altis.36 Kirjanpitolautakunta 
perusteli kantaansa seuraavasti: ”[O]ttaen huomioon 
lautakunnan toimivaltaa koskevan säännöksen sijoit-
tumisen edelleen nykyisen lain tilinpäätöstä koske-
vaan lukuun sekä lain esitöiden vaikenemisen siitä, 
että kirjanpitolautakunnan toimivaltaa oli tarkoitus lain 
kokonaisuudistuksen yhteydessä kasvattaa, voitaisiin 
ajatella OYL 13:3 §:ssä tarkoitetun tilinpäätöksen tul-
kinnan jäävän lautakunnan toimivallan ulkopuolelle.” 
Toisaalta kirjanpitolautakunnan näkemyksen mukaan 
yhteinen terminologia sekä OYL 13:3 §:n pykäläpe-
rustelut viittaisivat implisiittisesti siihen, että OYL 
13:3:n säännöksessä ja KPL 3:1 §:ssä tarkoitettujen 
tilinpäätösten välille ei ole ollut tarkoitus tehdä eroa. 
Lautakunnan mukaan osakeyhtiölakia voidaan kaiken 
kaikkiaan pitää tältä osin varsin tulkinnanvaraisena. 
Ottaen huomioon OYL 8:11 §:n lautakuntaa koskevan 

valtuutuspykälän sanamuodon lautakunta kuitenkin 
katsoo, että sillä on toimivalta lausua myös OYL 13:3 
§:ssä tarkoitetun tilinpäätöksen sisällöstä.

3.4.2 Kirjanpitolautakunnan tulkinta OYL   
 13:3:n sisällöstä

Kirjanpitolautakunnalta on pyydetty lausuntoa muun 
muassa siitä, voiko osakeyhtiö laatia kesken tilikau-
tensa KPL 3:1:ssä tarkoitetun tilinpäätöksen, joka on 
sellainen OYL 13:3:ssa tarkoitettu osakeyhtiön varo-
jenjaon perusteena oleva vahvistettu ja tilintarkastettu 
tilinpäätös, johon perustuen osakeyhtiö voi jo tilikauden 
kuluessa jakaa esimerkiksi kulumassa olevan tilikauden 
voittovaroja osinkona tai jakaa varoja muutoin. Kir-
janpitolautakunnan lausunto on tulkittavissa siten, että 
kirjanpitolaissa tarkoitetun tilinpäätöksen keskeinen 
kriteeri on se, että se kohdistuu kirjanpitovelvollisen 
koko tilikauteen eikä sen osaan.37 Kirjanpitolautakunta 
tulkitsee aivan oikein, ettei OYL 13:3:n sanamuoto – 
viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen – itsessään sulje 
pois sanotun vaatimuksen täyttymisedellytystä. Lauta-
kunta korostaa, että OYL 13:3:n pykäläperusteluissa38 
tuodaan kuitenkin esille, että säännöksen tarkoitukse-
na on sallia varojen jakaminen myös yhtiön tilikautta 
lyhyemmältä ajanjaksolta vahvistettavan tilinpäätöksen 
perusteella. 

Osakeyhtiölain esitöiden perustelutekstin perusteella 
lautakunta katsoo, että OYL 13:3:ssä tarkoitetun tilin-
päätöksen määritelmä on laajempi kuin KPL 3:1:n mää-
ritelmä.39 Lautakunnan lausunnon mukaan KPL 3:1:ää ei 
kuitenkaan tule tulkita niin, että sen piiriin voisi kuulua 
muita kuin koko tilikaudelta laadittavia tilinpäätöksiä. 
Siten puuttuvan tilikausisidonnaisuuden vuoksi OYL 
13:3 §:n soveltamisalaan piiriin kuuluisi myös sellaisia 
tilinpäätöksiä, jotka lautakunnan käsityksen mukaan 

34 Tilinpäätöksen laatimista koskevasta säännöksestä on esimerkiksi kysymys OYL 8:3:ssä, jonka mukaan tilinpäätös ja 
toimintakertomus on laadittava kirjanpitolain ja OYL 8 luvun säännösten mukaisesti.

35 KILA 1815, s. 5.
36 Kirjanpitolautakunta näyttää perustavan toimivaltaansa koskevan tulkintansa asioille, jotka käyvät ilmi implisiittisesti 

– siis tavalla, jota ei ole perusteluissa näkyvästi ilmaistu – kuten OYL 13:3:n ja KPL 3:1:n välistä suhdetta.
37 ”--- KPL 3:1 §:ssä tarkoitettu tilinpäätös on laissa tarkasti määritelty sisällöltään sellaiseksi, että se vastaa 4. yhtiö-

oikeudellisen direktiivin (tilinpäätösdirektiivi) säännöksiä. Lisäksi tällaiseen tilinpäätökseen liittyy erityisiä oikeudellisia 
velvoitteita niin KPL:ssa (rekisteröinti) kuin muussakin lainsäädännössä (tilintarkastus, tietojen toimittaminen verottajalle 
jne.).” Ks. KILA, s. 5. Tilikauden ja tilinpäätöksen kytkös ilmenee myös KPL 3:1.1:stä, jonka mukaan ”[T]ilikaudelta on 
laadittava tilinpäätös, joka sisältää ---”. 

38 HE 109/2005 vp, s. 126: ”[S]äännöksessä viitataan yleensä viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen eikä siihen, että 
tilinpäätöksen tulisi olla viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Säännös tekee siten mahdolliseksi sekä voitonjaon meneillään 
olevalta tilikaudelta että menettelyn, jossa jakautumisessa tai kombinaatiosulautumisessa syntynyt yhtiö jakaa ensimmäisessä 
varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiössä olevaa vapaata omaa pääomaa, vaikka yhtiö ei ole toiminut yhtään täyttä tilikautta. 
Tarkoituksena on myös vahvistaa, että varojen jakaminen on mahdollista tilikauden päättymisen ja osakeyhtiölain mukaan 
pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen välisenä aikana.”

39 KILA 1815, s. 6.
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ovat tosiasiallisesti välitilinpäätöksiä. Tilannetta ei 
muuta muuksi sekään, että ne laadittaisiin kaikilta osin 
kirjanpitolain tilinpäätöksen laatimista koskevien sään-
nösten mukaisina.40 Kirjanpitolaista ei seuraa, että kir-
janpitovelvollinen ei voisi laatia laajuudeltaan tai sisäl-
löltään vaihtelevia väli-, erillis- tai muita tilinpäätöksiä 
taikka näitä suppeampia laskelmia. Kuten lautakunta 
toteaa, tällaisella taloudellisella informaatiolla ei kuiten-
kaan voida korvata kirjanpitolain pakottavia normeja tai 
muuttaa niiden tulkintaa ilman erityislainsäädäntöä, joka 
ei saa olla sisällöltään Suomea sitovien direktiivisään-
nösten vastainen. Tässä yhteydessä on myös huomatta-
va, ettei OYL 8:10:ssä säädetty velvollisuus toimittaa 
tilinpäätös rekisteröitäväksi koske muulta ajalta kuin 
tilikaudelta laadittua ja vahvistettua tilinpäätöstä. Tältä 
osin kirjanpitolautakunta toteaa, että tilikauden aikana 
tapahtunut ja kesken tilikautta laadittuun tilinpäätök-
seen perustuva varojen jakaminen tulee ilmoittaa tili-
kauden tilinpäätöksen liitetiedoissa kirjanpitoasetuksen 
(1339/1997, KPA) 2:5.1:n 1 kohdan mukaisessa oman 
pääoman erittelyssä omana eränään.41

Kirjanpitolautakunnan näkemyksen mukaan OYL 
13:3:n soveltamisalaan kuuluvan välitilinpäätöksen 
luonteisen tilinpäätöksen laatimissäännökset voidaan 
kuitenkin johtaa suoraan osakeyhtiölaista. Lautakunta 
katsoo, että OYL 13:3:n sanamuoto ja pykäläperus-
telut vähintään epäsuorasti osoittavat, että mainitun 
säännöksen mukainen tilinpäätös on tarkoitettu laa-
dittavaksi kaikissa tilanteissa KPL 3:1:n mukaisesti. 
Kirjanpitolautakunta korostaa vielä, että laadittaessa 
varojenjakotilannetta varten OYL 13:3:ssä tarkoi-
tettu tilinpäätös muulta kuin koko tilikaudelta tulisi 
välttää sellaisen tilanteen syntymistä, että se aiheet-
tomasti sekoitetaan KPL 3:1:n mukaiseen tilinpäätök-
seen. Tämän estämiseksi kirjanpitolautakunta pitää 
suositeltavana, että tällainen tilinpäätös nimetään 
riittävän yksilöivästi. Nimike voisi olla esimerkiksi 
”(OYL 13:3:n mukainen) Tilinpäätös osatilikaudelta 
xx.xx.20zz–yy.yy.20zz.”.42

Kirjanpitolautakunta on kuitenkin todennut toimi-
valtansa ja varojen jakamisen perustamisesta muulta 
ajalta kuin viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvis-

tetun tilinpäätöksen osalta, että:43 ”[S]iihen seikkaan, 
voiko osakeyhtiön varojen jakaminen perustua myös 
OYL 13:3 §:n nojalla laadittuun välitilinpäätöksen 
luonteiseen tilinpäätökseen, ei kirjanpitolautakunta 
ota toimivaltaansa kuulumattomana osakeyhtiöoikeu-
dellisena kysymyksenä kantaa”.

4 Johtopäätös - väliosinko on verotuksessa 
 mahdollinen

Kuten ratkaisusta KHO 2008:77 ilmenee, väliosin-
gon muodossa tapahtuneeseen varojenjakoon ei liity 
erityisiä vero-oikeudellisia ongelmia. Arvioitaessa rat-
kaisua KHO 2008:77 seikkaperäisemmin on otettava 
huomioon, että kysymys on keskusverolautakunnan 
antaman ennakkoratkaisun vahvistamisesta. Siten aivan 
olennaista on kytkeä ratkaisun perusteluissa lausuttu 
hakemuksessa kysyttyyn ja kuvattuun tilanteeseen.44 
Ratkaisua ei esimerkiksi pidä tulkita niin, että varo-
jen jakaminen olisi mahdollista vain sellaisen osalta 
tilikautta laaditun ja vahvistetun tilinpäätöksen perus-
teella, joka on tilintarkastettu. Mainitun tilinpäätöksen 
on oltava tilintarkastettu vain silloin, kun yhtiöllä on 
lain tai yhtiöjärjestyksen perusteella velvollisuus valita 
tilintarkastaja. 

Kysymykseen siitä, missä määrin osakeyhtiölain 
(13:3) ja kirjanpitolain (3:1.1) tilinpäätöksen käsit-
teet vastaavat toisiaan, on saatu kirjanpitolautakun-
nan tulkinta. Tämän tulkinnan mukaan KPL 3:1.1:ssä 
tilinpäätöksellä tarkoitetaan tilikaudelta laadittua tilin-
päätöstä, mutta kirjanpitosääntely ei estä laatimasta 
muulta ajalta laajuudeltaan tai sisällöltään vaihtelevia 
väli-, erillis- tai muita tilinpäätöksiä taikka näitä sup-
peampia laskelmia. On kuitenkin vältettävä sellaisen 
tilanteen syntymistä, että niitä sekoitettaisiin KPL 
3:1:n mukaiseen tilinpäätökseen. Kirjanpitolautakun-
nan käsityksen mukaan OYL 13:3:n soveltamisala on 
laajempi kuin KPL 3:1:n ja OYL 13:3:n tarkoitukse-
na on sallia varojen jakaminen myös yhtiön tilikautta 
lyhyemmältä ajanjaksolta laadittavan ja vahvistettavan 
tilinpäätöksen perusteella, ja OYL 13:3:ssä on tarkoi-

40 KILA 1815, s. 6.
41 KILA 1815, s. 7.
42 KILA 1815, s. 8.
43 KILA 1815, s. 8.
44 Ennakkoratkaisua koskeneessa hakemuksessa on muun muassa selostettu, ettei ole odotettavissa, että väliosinkoa jaka-

van yhtiön toiminta olisi tappiollista osalta tilikautta laadittavan (30.9.2007) tilinpäätöksen ja tilikauden päättymisen välisenä 
aikana. Tilannetta ehkä arvioitaisiin eri tavalla, jos hakemuksessa esimerkiksi selostettaisiin väliosinkona jaettavien varojen 
syntyneet satunnaisesta luovutusvoitosta ja että yhtiön liiketoiminta tilikauden viimeisellä neljänneksellä tulee olemaan siinä 
määrin tappiollista, ettei tulosta synny.
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tettu, että siinä mainittu tilinpäätös laaditaan aina KPL 
3:1:n mukaisesti. Laadittaessa varojenjakotilannetta 
varten OYL 13:3:ssä tarkoitettu tilinpäätös muulta 
kuin koko tilikaudelta on vältettävä sellaisen tilan-
teen syntymistä, että se sekoitetaan KPL 3:1:n mukai-
seen tilinpäätökseen. Siten tällainen tilinpäätös tulisi 
nimetä muulla tavalla, kuten OYL 13:3:n mukainen 
tilinpäätös osatilikaudelta xx.xx.20zz – yy.yy.20zz. 

Kysymykseen siitä, onko tällaisen tilinpäätöksen 
perusteella tapahtuva varojen – kuten osingonjakona 
tai muuna varojenjakotapana tapahtuva – jakaminen 
osakeyhtiölain mukaista laillista varojenjakamista, kir-

janpitolautakunnan lausunnosta tai ratkaisusta KHO 
2008:77 ei puuttuvan toimivallan johdosta saatu vastaus-
ta. Tältä osin toimivalta on yleisellä tuomioistuimel-
la tai de lege ferenda lainsäätäjällä. Lain perusteluilla 
säätämisen sijasta OYL 13:3:n säännöstä voitaisiin tul-
kintaongelmien välttämiseksi täydentää siten, että siinä 
säädettäisiin eksplisiittisesti varojen jakamisen perusta-
misesta myös muulta ajalta kuin tilikaudelta laadittuun 
ja vahvistettuun tilinpäätöksen. Vastaavasti myös OYL 
8:3:ään voitaisiin ottaa lisäys siitä, että tilikaudelta tai 
tätä lyhyemmältä ajalta laadittu tilinpäätös laadittaisiin 
aina noudattamalla kirjanpitosääntelyä.

Seppo Villa
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