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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiölainat ovat kasvaneet merkittävästi viimeisen kym-

menen vuoden aikana. Viimeisellä vuosikymmenellä vallinnut matala korkotaso ja yhtiölai-

naosuuksien määrän kasvu ovat kasvattaneet asuntosijoittajien kiinnostusta käyttää yhtiölai-

naa hankkimiensa sijoitusasuntojen rahoituksen lähteenä. Erityisesti uudiskohteissa suu-

rehko eräissä tapauksissa jopa 70 prosentin yhtiölainaosuus mahdollistaa sijoitusasunnon 

hankinnan suhteellisen pienellä alkupääomalla ja eräissä tapauksissa kokonaan ilman ulko-

puolista yleensä pankkien tarjoamaa sijoitusasuntolainaa.1  

Kotitalouksien ylivelkaantumishuolen lisäksi yhtiölainoihin liittyvät verosuunnittelumah-

dollisuudet ovat herättäneet runsasta keskustelua mediassa. Suuret yhtiölainaosuudet mah-

dollistavat menettelyn, jossa asuntosijoittajat voivat eräissä tapauksissa vähentää yhtiön lai-

naosuuden lyhentämiseksi osakkailta keräämän rahoitus- eli pääomavastikkeen juoksevista 

vuokratuloistaan. Tämä tarkoittaa, että sijoittaja voi käytännössä vähentää juoksevista vuok-

ratuloistaan ei pelkästään korkoja, vaan myös yhtiölainapääoman lyhennyksiä. Ilmiöstä on 

kirjoitettu mediassa voimakkain sanankääntein, milloin "porsaanreikänä"2 milloin "kikka 

kolmosena"3 ja milloin jopa ”ilmestyskirjan petona”4.  

Viimeksi mainittua asuntosijoittaja Timo Metsolan käyttämää raamatullista termiä on käy-

tetty myös uutisoitaessa Antti Rinteen hallitusohjelmassa esiintyvästä kirjauksesta yhtiölai-

nan kautta tapahtuvan verosuunnittelun mahdollisesta rajoituksesta5. Hallitusohjelmaan si-

sältyy yhtenä veropohjan tiivistämisen pyrkivänä toimena tavoite selvittää ”mahdollisuutta 

uudistaa asuntosijoittamisen verotusta siten, että rajoitetaan oikeutta vähentää yhtiölainan 

lyhennyksen osuus vuokratuotosta. Osaltaan veroedun vuoksi monissa uusissa asunto-osa-

keyhtiöissä velka-aste on noussut jopa yli 80 prosenttiin."6 Toistaiseksi (kirjoitushetkellä 

marraskuussa 2020) ei kuitenkaan ole ilmoitettu julkisuuteen, minkälaisia käytännön toi-

menpiteitä hallitus tulee tekemään vähennysoikeuden rajoittamiseksi ja missä määrin. Myös 

                                                
1 Euro & Talous 2018, s. 1-2. 
2 MTV uutiset 27.05.2018. 
3 Vantaan Sanomat 16.9.2017. 
4 Yle Uutiset 4.6.2018. 
5 Uusi Suomi 5.6.2019. 
6 Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, talou-

dellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. s. 22. 
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vuoden 2020 koronavirusepidemia ja sen aiheuttama talouskriisi ovat ohjanneet uuden pää-

ministerin johtaman hallituksen työsarkaa muualle ja olennaisesti muuttaneet niitä olosuh-

teita, joiden vallitessa alkuperäinen hallitusohjelma laadittiin. 

Kasvaviin yhtiölainoihin liittyen on valtakunnanpolitiikassa esitetty erinäisiä ehdotuksia yli-

velkaantumisen hillitsemiseksi jo aiemminkin. Sipilän hallituksen valtionvarainministeri 

Petteri Orpo perusti vuonna 2018 asiantuntijatyöryhmän selvittämään kotitalouksien vel-

kaantumisasteen hillitsemistä. Yhdeksi velkaantumista aiheuttavaksi tekijäksi työryhmä 

mainitsi varsinkin uudiskohteissa yleistyvien suurehkojen taloyhtiölainojen käytön, mikä li-

sää kotitalouksien epäsuoraa velkaantumista.7 Veropohjan rapautumisen lisäksi taustalla on-

kin suurempi huoli ylivelkaantumisesta.  

Eräissä tapauksissa menettelyyn voidaan jo olemassa olevan lainsäädännön kautta puuttua 

lain verotusmenettelystä (VML, 1995/1558) 28 §:ssä säädetyn yleisen veronkiertosäännök-

sen nojalla. Koska VML 28 § on yleislauseke, ei voida varmuudella tietää ennalta, millai-

sissa yleinen veronkiertosäännös soveltuu. Verovelvollisen oikeusvarmuuden varmista-

miseksi olisi tärkeää määritellä selkeät rajat, missä tilanteissa kysymys on sallitusta vero-

suunnittelusta ja missä tilanteissa veron kiertämisestä. 

Laillisen verosuunnittelun ja kielletyn veron kiertämisen välinen rajanveto voi olla eräissä 

tapauksissa varsin häilyvä. Verosuunnittelulla tarkoitetaan toimintaa, jossa pyritään selvit-

tämään taloudellisesti edullisin vaihtoehto oikeusjärjestyksen mahdollistamista vaihtoeh-

doista verokustannukset huomioon ottaen. Verovelvollisen verosuunnittelu kuuluu myös pe-

rustuslain (PL, 731/1999) 15 §:n mukaisen omistusoikeusperusoikeuteen kuuluvan valin-

nanvapauden piiriin. Verosuunnittelu ei kuitenkaan tarkoita pelkästään veron minimointia, 

vaan verosuunnittelu on veron minimointia laajempi käsite, joka ottaa huomioon myös muut 

kuin verotukseen liittyvät kustannukset, kuten verokonsulttien palkkiot sekä suunnitteluun 

liittyvät riskit. Verosuunnittelussa verotuksellisesti edullisin vaihtoehto välttämättä ole ko-

konaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto.8 

Kynnys lukea veron minimointiin pyrkivä menettely oikeudellisesti lainvastaiseksi veron 

kiertämiseksi on korkeampi kuin se, millä tavalla veron minimoimiseen pyrkivää toimintaa 

saatetaan paheksua moraalisesti. Tällaisena oikeudellisesta näkökulmasta harmaalla 

                                                
7 Valtiovarainministeriön tiedote 31.8.2018. 
8 Wikström – Ossa – Urpilainen 2015, s. 89. 
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vyöhykkeellä olevana aggressiivisena verosuunnitteluna pidetään ”sinänsä laillisten järjes-

telyjen käyttämistä, jotka ovat ristiriidassa lain perimmäisen tavoitteen, perusajatuksen tai 

normin kanssa.”9 Aggressiivisen verosuunnittelun käsitettä käytetään puhuttaessa varsinkin 

kansainvälisessä rajat ylittävissä tilanteissa, jossa monikansalliset konsernit eri maiden ve-

rolakeja ja verosopimuksia hyödyntäen pyrkivät rajat ylittäviin kaksin- tai moninkertaisiin 

vähennyksiin, joiden avulla yritysten verotaakka on mahdollista eliminoida lähes täydelli-

sesti. Kansallisessa kontekstissa aggressiivisella verosuunnittelulla voidaan tarkoittaa esi-

merkiksi lainsäätäjän epähuomion takia verolakiin jääneiden aukkojen tai puutteellisuuksien 

etsimistä ja näiden hyödyntämistä verosuunnittelussa.10  

Tutkimuksessa tarkasteltavaan ilmiöön liittyvät yllä mainitut median uutisoinnit näyttäisivät 

osoittavan jonkinlaista moraalista paheksuntaa erityisesti, kun otetaan huomioon yhtiölai-

nalla tapahtuvan verosuunnittelun yhteys kotitalouksien velkaantumiseen. Taustalla saattaa 

kuitenkin olla muitakin kuin pelkästään verotuksellisia syitä eikä verotuksellisetkaan syyt 

välttämättä ole yksiselitteisen hyödyllisiä verovelvollisen kannalta kuin uutisoinnit antavat 

ymmärtää. Tietyt liiketoiminnan muodot, kuten erityisesti kiinteistöiden hallintaan, omis-

tukseen ja vuokraukseen perustuva liiketoiminta, vaativat varsin suuria pääomia, jotka tyy-

pillisesti hankitaan vieraan pääoman ehtoisena johtuen velkapääoman edullisemmista kus-

tannuksista verrattuna omaan pääomaan11.  

1.2 Tutkimuskysymys ja -menetelmät 

1.2.1 Tutkimuskysymys 

Tämä tutkimuksen tarkoituksena on selkeyttää oikeustilaa siitä, milloin asunto- ja kiinteis-

töosakeyhtiöiden osakkeisiin kohdistuvasta yhtiölainasta pääomavastikkeiden kautta tehtä-

vät lyhennykset ovat vähennyskelpoisia vuokratuloista sekä millaisissa tilanteissa ja missä 

olosuhteissa tällainen menettely luokitellaan veron kiertämiseksi VML 28 §:n nojalla. Tut-

kimuksessa tarkastellaan myös, millä tavalla ja missä määrin pääomavastikkeiden vähen-

nyskelpoisuutta rajataan, kun kyse on veron kiertämisestä. Tarkasteltavana verotuksen osa-

alueena on siten lähinnä tuloverotus ja tulonlähteistä erityisesti henkilökohtaisen tulon vero-

tus ottaen huomioon myös eräät henkilökohtaisen tulon verotuksen ja elinkeinotulon 

                                                
9 Räbinä – Myrsky – Myllymäki 2017, s. 84. 
10 Räbinä – Myrsky – Myllymäki 2017, s. 84. 
11 Flygare – Paukku 2020, s. 11-12. 
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verotuksen rajanvetoon liittyvät kysymykset12. Myös varainsiirtoverotukseen liittyviä kysy-

myksiä sivutaan arvioitaessa hallitusohjelmassa mainitun mahdollisen muutoksen vaikutuk-

sia.  

Tutkimuksesta saatavien tulosten tavoitteena on selkeyttää oikeustilaa ja siten parantaa ve-

roviranomaisten ja tuomioistuinten ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaisuutta, mikä parantaa 

verovelvollisen oikeusturvaa. Pääomavastikkeen vähennyskelpoisuutta koskevista KHO:n 

tapauksista ei ole kirjoitettu aikaisemmin yhtä laajaa tutkimusta13. Oikeustilaa selvittämällä 

saatua kokonaiskuvaa sen suhteen, miten tuomioistuimet ovat rajoittaneet pääomavastikkei-

den vähennyskelpoisuutta, tarkastellaan myös suhteessa hallitusohjelmassa mainittuun eh-

dotukseen mahdollista yhtiölainan lyhennysosuuden verovähennysoikeuden rajoituksesta. 

Lisäksi tutkimustuloksia tarkastellaan sen selvittämiseen, millaisia verosuunnitteluun liitty-

viä näkökulmia yhtiölainan käyttöön liittyy asunto- tai kiinteistösijoittajan näkökulmasta. 

Koska asuntosijoittaminen kiinnostaa yhä useampia ja yhä nuorempia yksityishenkilöitä, 

tutkimuksesta on toivottavasti myös akateemisen oikeustieteellisen mielenkiinnon lisäksi 

myös käytännöllistä hyötyä. 

1.2.2 Tutkimusmetodit 

Tutkimuskysymyksen selvittämisessä käytetään päämetodina lainopillista eli oikeusdog-

maattista tutkimusmenetelmää. Lainopillisen menetelmän tarkoituksena on tuottaa uutta tie-

toa voimassa olevan oikeuden sisällöstä tulkitsemalla ja systematisoimalla oikeusjärjestyk-

seen kuuluvia normeja.14 Lainopillisen tarkastelun kohteena on voimassa olevia vero-oikeu-

dellisista säädöksiä sekä erityisesti KHO:n ratkaisukäytäntöä, joita tarkastellaan erinäisten 

viranomaisten määräysten ja kannanottojen, kuten Verohallinnon ohjeiden, valossa. 

                                                
12 Vuodesta 2020 alkaen lain elinkeinotulon verottamisesta (EVL, 1968/360) 1 §:n 2 momentin mukaan yhtei-

sön toiminta ei vaikuta toiminnan verotuksellisen luonteen arviointiin. Uudistuksen myötä sovellettavan vero-

lain ratkaisee yhtiömuoto, joten esimerkiksi huoneistojen vuokraustoimintaa harjoittavaa osakeyhtiötä verote-

taan EVL:n mukaan verovuodesta 2020 alkaen. Tämä uudistus yhteisöjen tulonlähdejaottelun poistumista kos-

keva uudistus ei kuitenkaan käytännössä vaikuta tarkasteltavaan aiheeseen, sillä EVL:n mukaisessa verotuk-

sessa vastaavat tulon hankkimiseen ja säilyttämiseen liittyvät menot on voitu vähentää samalla tavalla TVL:n 

mukaisessa verotuksessa. Ks. Verohallinnon ohje: Eräiden yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen. 1.1.2020. 

Dnro VH/5788/00.01.00/2019, kohdat 2.2 ja 3.3. 
13 Merkittävimpiä aiheesta kirjoitettuja artikkeleita ovat Verotus-lehden numerossa 2/1995 julkaistu vanhem-

paa oikeuskäytäntöä käsittelevä Esko Tuomisen kirjoittama artikkeli Kiinteistöosakeyhtiölle maksetun vastik-

keen verotusperiaatteista (ks. Tuominen 1995) sekä viimeaikaisempi saman lehden numerossa 3/2017 julkaistu 

Heikki Niskakankaan artikkeli Rahoitusvastike tuloverotuksessa (ks. Niskakankas 2017). Asiaan liittyvää ve-

ronkiertoa koskevaa oikeuskäytäntöä käsittelee lyhyesti myös Olavi Tuomi Edilexissä julkaistussa pro-gradu 

tutkielmassaan (ks. Tuomi 2012). 
14 Hirvonen 2011, s. 21-22. 
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Tarkasteltavat tapaukset ovat enimmäkseen julkaistuja KHO:n ratkaisuja, mutta myös muu-

tamia julkaisemattomia tapauksia käsitellään. Tutkimuksessa käytettävät kirjallisuuslähteet 

koostuvat pääasiassa vero-oikeudellista oikeuskirjallisuudesta, aiheeseen liittyvistä artikke-

leista sekä oikeustapauskommentaareista. Tutkimus sisältää myös muutamia ei-oikeudellisia 

lähteitä, jotka pääasiassa ovat eri medioiden uutisointeja aiheesta. Näiden lähteiden tarkoitus 

on valaista aiheen ympärillä käytyä yhteiskunnallista keskustelua, joten ne eivät ole varsi-

naisen lainopillisen tutkimuksen kohteena. 

Koska tutkimuskysymyksen kannalta keskeinen oikeustila on pääosin oikeuskäytännön va-

rassa, tutkimusta voidaan pitää ns. tapauskeskeisenä oikeustutkimuksena15. Lainopin apu-

menetelmänä voidaan käyttää empiirisiä menetelmiä hallinto- ja oikeuskäytännön tutkimuk-

sessa, esimerkiksi sen selvittämiseen, onko viranomaisten toiminnassa muodostunut sellai-

sia vakiintuneita käytäntöjä, joiden voidaan katsoa olevan kelvollisia oikeuslähteitä oikeu-

dellisessa argumentaatiossa.16 Tutkimuksen kolmanteen lukuun sisältyy tällainen empiirinen 

katsaus, joka tarkastelee yhtiölainaosuuden suuruuden vaikutusta veronkiertosäännöksen so-

veltumiseen oikeuskäytännössä. Erityisesti oikeudellisen sääntelyn ollessa epäselvää, tällai-

sen induktiivisen menettelyn eli sellaisen tarkastelun, onko tunnetuista säännönmukaisuuk-

sista havaittavissa jokin yleinen periaate, käyttö ei ole harvinaista17. Lisäksi tutkimuksessa 

analysoidaan ratkaisuteksteissä esiintyviä argumentteja ja perusteluja. Näitä havaintoja voi-

daan käyttää tulkinnan ja systematisoinnin tukena lainopillisen oikeustilan sisältöä koskevan 

tiedonintressin selvittämiseksi. 

1.2.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus jakaantuu kuuteen lukuun. Ensimmäisessä luvussa eli johdantoluvussa esitellään 

tutkimuksen kohteeseen liittyvää taustaa sekä tutkimuskysymykset, -menetelmät sekä tutki-

muksen rakenne. Toisessa luvussa tarkastellaan yhtiölainan ja pääomavastikkeiden vuokra-

tulojen ja luovutusvoiton verotukseen kohdistuvien vaikutuksien perusperiaatteita. Kolman-

nessa luvussa tarkastellaan tarkemmin pääomavastikkeisiin liittyvää veron kiertämistä kos-

kevaa oikeuskäytäntöä sekä tarkastellaan tämän oikeuskäytännön yksityiskohtia empiiri-

sesti. Neljännessä luvussa tarkastellaan pääomavastikkeiden ja yhtiölainan 

                                                
15 Aarnio 2011, s. 14. 
16 Keinänen – Väätänen 2016, s. 251. 
17 Aarnio 2011, s. 16. Induktioon liittyy tosin aina ns. mustien joutsenien ongelma, eli yleistys ei toimi, jos 

vastaan tulee tähän asti tunnetuista tapauksista täysin poikkeava tapaus. Induktion ongelmasta erityisesti oi-

keustieteessä ks. Aarnio 2011, s. 17. 
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verosuunnittelumahdollisuuksien rajoja tilanteissa, joita ei toistaiseksi ole oikeuskäytän-

nössä esiintynyt. Viidennessä luvussa arvioidaan hallitusohjelmassa mainittua yhtiölainan 

verokohtelun uudistusehdotusta nykytilaa vasten. Kuudennessa eli viimeisessä luvussa koo-

taan tutkimustulokset yhteen sekä tehdään niiden pohjalta johtopäätökset. 
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2 YHTIÖLAINAN MERKITYS VUOKRATULOJEN JA LUOVUTUS-

VOITON VEROTUKSESSA 

2.1 Yleistä eri kiinteistöyhtiöistä ja niiden keräämistä vastikkeista 

Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt perivät osakkailtaan yhtiövastiketta 

yhtiön kulujen kattamiseksi. Asunto-osakeyhtiölain (AOYL, 1599/2009) 1:2:n ja 28:2:n mu-

kaan asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ovat osakeyhtiöitä, joiden yh-

tiöjärjestyksessä määrätty tarkoitus on omistaa ja hallita vähintään yhtä rakennusta tai sen 

osaa, minkä lisäksi niiden osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä 

yhtiön rakennuksessa olevaa huoneistoa taikka muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hal-

linnassa olevasta kiinteistöstä.  

Kiinteistöä hallinnoivaa yhtiötä, jossa ei tällaista yhtiöjärjestyksen määräystä ole, kutsutaan 

puolestaan ns. "tavalliseksi kiinteistöosakeyhtiöksi". Tällaisen yhtiön osakkeenomistajalla ei 

ole erityistä hallintaoikeutta mihinkään huoneistoon yhtiön omistamassa rakennuksessa, 

vaan kaikki huoneistot ovat yhtiön hallinnassa. Tällöin tavallinen kiinteistöosakeyhtiö päät-

tää myös itse huoneiston vuokraamisesta, kun taas keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä ja 

asunto-osakeyhtiössä vuokrauksesta päättää osakkeenomistaja, jolloin myös vuokrauksesta 

saatu vuokratuotto on osakkeenomistajan tuloa.18 Koska tämän tutkimuksen tutkimuskysy-

mykset liittyvät kiinteistöyhtiön osakkeenomistajan saaman vuokratulon verotukseen, tutki-

muksessa ei tarkastella tarkemmin tavalliseen kiinteistöyhtiöön liittyviä kysymyksiä muuta 

kuin eräissä rajanvetotilanteissa. Tämän vuoksi tutkimuksessa käytetään jatkossa termiä 

kiinteistöyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö viitattaessa keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin ja 

asunto-osakeyhtiöihin.  

Kiinteistöyhtiön osakkaan velvollisuudesta maksaa yhtiövastiketta yhtiön menojen katta-

miseksi yhtiöjärjestyksessä määrättyjen perusteiden mukaan on säädetty AOYL 3:1:ssa. Ta-

vanomaisesti yhtiön osakkailta perittävä yhtiövastike koostuu yhtiön menojen kattamista 

varten perittävästä hoitovastikkeesta, pitkävaikutteisia menoja varten kerättävästä pääoma- 

eli rahoitusvastikkeesta, mahdollisesti erikseen kerättävistä muista erityisvastikkeista, kuten 

tontinvuokravastikkeesta, sekä kulutusperusteista vastikkeista, kuten vesimaksuista19. Lain 

3:3.1:n mukaisesti yhtiöjärjestyksessä voidaan myös tarkemmin määrätä perusteista, joiden 

                                                
18 Kasso 2014, s. 3. 
19 Räbinä – Myllymäki – Myrsky 2019, s. 151. 
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mukaan vastikkeita peritään esimerkiksi siten, että maksuvelvollisuus koskee vain tiettyjen 

osakkeiden omistajia. Pääomavastikkeesta säädetään erikseen lain 3:3.2:ssa, jonka mukaan 

sillä katetaan kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja 

uudistuksesta aiheutuvat pitkävaikutteiset menot, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.  

Pääomavastikkeesta käytetään myös varsin usein termiä rahoitusvastike. Näitä käsitteitä 

käytetään niiden mahdollisista vähäisistä vivahde-eroista riippumatta20 viranomaisten ja tuo-

mioistuinten ratkaisuteksteissä varsin sekaisin. Selkeyden vuoksi tässä tutkimuksessa käy-

tetään jatkossa AOYL:n mukaista termiä pääomavastike rahoitusvastikkeen sijaan myös nii-

hin tapauksiin viitatessa, joiden ratkaisuteksteissä termiä rahoitusvastike käytetään. 

2.2 Yhtiövastikkeen vähennyskelpoisuus vuokratuloista 

2.2.1 Vastaavuusperiaate 

Verovelvollisella on tuloverolain (TVL, 1992/1535) 54.1:n mukaan oikeus vähentää pää-

omatuloista niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. Näihin lukeutuvat 

myös kiinteistöyhtiöiden osakkailtaan keräämät yhtiövastikkeet. Sen sijaan TVL ei sisällä 

tarkempaa sääntelyä siitä, missä tilanteissa erityyppiset vastikkeet luetaan osakkeen hankin-

tamenoon ja milloin ne puolestaan ovat vähennyskelpoisia vuokratuloista. Kysymys ratkeaa 

sen sijaan oikeuskäytännössä muodostuneen vastaavuusperiaatteen21 perusteella. Periaate on 

ollut alkujaan lainsäädäntävaiheessa noudatettava ohje, jota sittemmin on alettu soveltaa 

myös lain soveltamisvaiheessa. Periaatetta sovellettiin ensimmäistä kertaa tapauksessa KHO 

1975 B II 541, jossa nykyinen vastikkeiden vähennyskelpoisuutta koskeva pääsääntö muo-

toiltiin.22  

Vastaavuusperiaate rakentuu tuloverotuksen yleisien oppien vastaavuusteorian pohjalle, 

jonka mukaan tuloerän ollessa saajalleen veronalaista tuloa, suorituksen maksajalla on 

                                                
20 Käsitteiden rahoitusvastike ja pääomavastike merkityssisältöä pidetään pääasiassa samana, vaikkakin eräi-

den kirjoittajien mukaan käsitteillä on pieni merkitysero. Niskakankaan määritelmän mukaan pääomavastik-

keella tarkoitettaan korjaus- ja rahoitusvastiketta, jolloin pääomavastike olisi siis tämän määritelmän mukai-

sesti laajempi käsite kuin käsite rahoitusvastike. Ks. Niskakangas 2017, s. 251 alaviite 1. Tässä mielessä käsit-

teen pääomavastike käyttö on perustellumpaa kuin arkikielessä yleisempi rahoitusvastike, sillä käsite pääoma-

vastike pitäisi tämän määritelmän mukaisesti sisällään myös rahoitusvastikkeen määritelmän. 
21 Vastaavuusperiaate niminen periaate esiintyy useiden oikeudenalojen yleisissä opeissa ja vero-oikeudessakin 

eri yhteyksissä tarkoittaen eri asioita. Vastaavuusperiaatteesta kiinteistöyhtiöiden vastikkeiden vähennyskel-

poisuuden yhteydessä käytetään eräissä tapauksissa myös termiä symmetriavaatimus ks. esim. Tikka – Nykä-

nen – Juusela – Viitala, luku 25: Veron kiertäminen > Oikeudellisen muodon ja taloudellisen sisällön ristirii-

tatilanteet > Ylisuuret yhtiövastikkeet > Rahoitusrakenne. 
22 Niskakangas 2017, s. 252. 
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vähennysoikeus, ja päinvastoin.23 Vastaavuusperiaatteen mukaisen pääsäännön mukaan 

osakkaan maksama vastike on vähennyskelpoinen vuokratuloista, jos se on tuloutettu eli kir-

jattu kiinteistöyhtiön kirjanpidossa tuloksi. Yhtiön juoksevien menojen kattamiseksi kerätty 

hoitovastike puolestaan tuloutetaan aina ja on siten käytännössä aina vähennyskelpoinen 

vuokratuloista.24 Hoitovastike voidaan kuitenkin myös vähentää luovutusvoiton verotuk-

sessa voiton hankkimisesta olleena menona, niiltä myyntiajan kuukausilta, joiden aikana 

vuokrattu huoneisto on ollut tyhjillään.25 

Pääomavastike puolestaan voidaan joko tulouttaa tai rahastoida eli käsitellä yhtiön osakkaan 

tekemänä pääomasijoituksena. Merkitystä vähennyskelpoisuuden kannalta on ainoastaan 

kirjanpitokäsittelyllä eli tulouttamisella tai rahastoinnilla eikä esimerkiksi sillä, mihin tar-

koitukseen pääomavastike kerätään. Tieto kirjanpitokäsittelystä on saatavissa yhtiön isän-

nöitsijältä. Vastaavuusperiaatteen mukaisen pääsäännön mukaan tuloutettu pääomavastike 

on vähennyskelpoinen meno vuokratuloista, kun taas rahastoitu pääomavastike lisätään 

osakkeen hankintamenoon ja huomioidaan luovutusvoittoa ja -tappiota laskettaessa. Tu-

loutettua pääomavastiketta puolestaan ei lisätä hankintamenoon, joten pääomavastikkeen 

vähentäminen vuokratuloista käytännössä siirtää maksettavan pääomatuloveron tulevaisuu-

teen maksettavaksi osakkeen mahdollisen luovutuksen yhteydessä syntyneestä luovutusvoi-

tosta.26 Vastaavuusperiaatteen pääsääntö voidaan kuvata yksinkertaisesti seuraavalla taulu-

kolla: 

 Yhtiö tulouttaa Yhtiö rahastoi 

 

Hoitovastike 

Vähennyskelpoinen vuok-

ratuloista. 

Ei lisätä osakkeen hankin-

tamenoon. 

 

 

Pääomaavastike 

Vähennyskelpoinen vuok-

ratuloista. 

Ei lisätä osakkeen hankin-

tamenoon. 

Ei vähennyskelpoinen 

vuokratuloista.  

Lisätään osakkeen hankin-

tamenoon. 

                                                
23 Andersson – Linnakangas – Frände 2016, s. 120. 
24 Räbinä – Myllymäki – Myrsky 2019, s. 152. 
25 Räbinä – Myllymäki – Myrsky 2019, s. 301. 
26 Räbinä – Myllymäki – Myrsky 2019, s. 152. 
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Taulukko 1. Hoito- ja pääomavastikkeen verokohtelu vastaavuusperiaatteen mukaan. 

2.2.2 Tuloutus ja rahastointi 

Pääomavastikkeiden ja muiden vastikkeiden tulouttaminen kiinteistöyhtiön kirjanpidossa on 

lähtökohtainen toimintatapa. Kirjanpitoasetuksen (KPA, 1339/1997) 1:4.3:n mukaan pää-

omavastikkeet esitetään tuloslaskelman kohdassa muut rahoitustuotot. Kirjanpitolautakun-

nan asunto-osakeyhtiöiden ja muiden keskinäisten kiinteistöyhtiöiden kirjanpitoa, tilinpää-

töstä ja toimintakertomusta koskevan yleisohjeen mukaan rahastointimenettelyn käyttämi-

sestä säädetään kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai yhtiökokouksen päätöksellä27. Rat-

kaisusta KHO 1974 T 4615 ilmenevän periaatteen mukaan yhtiökokouksen on tehtävä pää-

tös rahastoinnista ennen tilinpäätöksen vahvistamista, jotta pääomavastike ei olisi yhtiön ve-

ronalaista tuloa. 

Vaikka asunto-osakeyhtiö on sinänsä tuloverovelvollinen, valtaosa asunto-osakeyhtiöistä ei 

kuitenkaan maksa tuloveroa. Tämä vastaa veropoliittisia tavoitteita, sillä asunto-osakeyhtiön 

tarkoitus on voitontavoittelun sijaan hoitaa luonnollisten henkilöiden välttämättömiä asu-

mistarpeita.28 Rahastointimenettelyn pääasiallinen tarkoitus onkin kiinteistöyhtiön verotet-

tavan tuloksen minimoiminen, sillä erityisesti etenkin asunto-osakeyhtiöiden tavoitteena ei 

ole tuottaa voittoa. Varsinkin silloin, kun vastikkeilla saatuja tuottoja vastaavaa määrää ku-

lukirjauksia, kuten asuintalovarausta tai poistoja, ei enää ole käytettävissä, pääomavastik-

keiden rahastoinnin merkitys korostuu.29  

Pääomavastikkeiden rahastointimenettelyssä on kuitenkin erotettava niillä maksettava yh-

tiölainan lyhennysosuus ja korko-osuus. Kirjanpitolautakunnan ratkaisujen KILA 

1680/2002 ja KILA 1706/2003 mukaan yhtiölainan pääomavastikkeeseen mahdollisesti si-

sältyvää korko-osuutta ei merkitä missään olosuhteissa taseeseen, vaan se tuloutetaan aina 

yhtiön muina rahoitustuottoina. Pääomavastikkeiden rahastoinnilla tarkoitetaan siten aino-

astaan pääomavastikkeeseen sisältyvän yhtiölainan lyhennysosuuden rahastointia. 

                                                
27 KILA 2017, s. 12-13. 
28 Knuutinen 2020, s. 155. 
29 Niskakangas 2017, s. 252. 
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2.3 Poikkeukset vastaavuusperiaatteesta 

2.3.1 Yhtiölainan kertasuoritus luovutuksen yhteydessä 

Vastaavuusperiaatteen mukaisesta pääsäännöstä voidaan poiketa eräissä tapauksissa. Vas-

taavuusperiaatteesta poiketaan ensinnäkin tilanteessa, jossa osakas maksaa yhtiölainaosuu-

tensa kertasuorituksena osakkeen oston tai myynnin yhteydessä ja laina kohdistuu peruspa-

rannukseen tai yhtiön omaisuuden hankintaan. Tällaisessa tapauksessa suoritus katsotaan 

osakkeiden hankintamenon lisäykseksi, vaikka pääomavastikkeet tuloutettaisiinkin yhtiön 

kirjanpidossa. Käytäntö on saanut alkunsa tapauksesta KHO 1971 II 556 ja vahvistettu ta-

pauksissa KHO 2004 T 3113 ja KHO 2016:169.30 

Yhtiölainan poismaksun katsotaan tapahtuvan oston yhteydessä, kun yhtiölaina maksetaan 

ostoa seuraavana lainanlyhennyspäivänä ja myynnin yhteydessä, kun maksupäivä on ennen 

myyntiä lähinnä oleva lainanlyhennyspäivä.31 Luovutuksen yhteydessä maksettavan velka-

osuuden suuruudella ei ole merkitystä. Esimerkiksi ratkaisussa Turun HAO 08.02.2011 

11/0055/3 vuokrauskäyttöön ostettujen asunto-osakkeiden oston yhteydessä maksettua pie-

nehköä noin tuhannen euron velkaosuutta ei voitu vähentää vuokratuloista, vaan se katsottiin 

osaksi osakkeiden hankintahintaa riippumatta kirjanpitokäsittelystä. 

Yhtiölainan kertasuoritusta koskeva vähäinen oikeuskäytäntö on aiheuttanut oikeuskirjalli-

suudessa keskustelua siitä, voidaanko vastaavuusperiaatteesta mahdollisesti poiketa myös 

muissa vastaavanlaisissa tilanteissa, joissa pääomavastikkeet on tuloutettu, mutta joissa ei 

kuitenkaan ole kyse veron kiertämisestä. KHO antoi tähän kieltävän vastauksen ratkaisussa 

KHO 2016:169, jossa oli kyse perheenjäsenelle alihintaan vuokratun asunto-osakkeen han-

kintamenon määrittämisestä. 

Vaikka tapauksessa pääomavastikkeet oli tuloutettu asunto-osakeyhtiön kirjanpidossa, 

vuokranantaja ei ollut vähentänyt niitä alihintaisesta vuokratulosta. KHO katsoi, että vastaa-

vuusperiaatteen nojalla tuloutettuja kuukausittain maksettuja pääomavastikkeita ei lisätä 

asunto-osakkeen hankintamenoon. Sillä, että vuokranantaja ei oli ”laiminlyönyt” vastikkei-

den vähentämisen vuokratuloistaan veroilmoituksessaan ei ollut merkitystä, vaan ratkaise-

vaa on vastikkeiden käsitteleminen yhtiön kirjanpidossa. KHO:n mukaan yhtiölainan 

                                                
30 Räbinä – Myllymäki – Myrsky 2019, s. 302-303. 
31 Verohallinnon ohje: Omaisuuden luovutusvoitot ja -tappiot luonnollisen henkilön tuloverotuksessa. 

31.10.2019. Dnro VH/330/00.01.00/2019, kohta 8.3.  
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maksaminen kertasuorituksena osakkeen luovutuksen yhteydessä mahdollistaa kuitenkin ai-

kaisemman oikeuskäytännön mukaisesti edelleen kertasuorituksena maksetun lainaosuuden 

lisäämisen hankintamenoon, vaikka pääomavastike tuloutettaisiinkin. KHO:n mukaan peri-

aate ei kuitenkaan soveltunut tässä tapauksessa, sillä kyse ei ollut tämänkaltaisesta tilan-

teesta. 

Yksityiskohdiltaan poikkeuksellinen tapaus osoittaa, että pääomavastikkeiden tulouttaminen 

ei kaikissa tapauksissa ole vuokranantajallekaan hyödyllistä. Vastaavanlainen tilanne koskee 

asunto-osakkeen omistajaa, joka ei ole asunut tai omistanut vaadittua kahden vuoden aikaa 

TVL 48 §:n mukaisen luovutusvoittoverovapauden saavuttamiseksi. Tapaus on myös saanut 

osakseen kritiikkiä varsin mekaanisesta vastaavuusperiaatteen soveltamisesta, mikä voi joh-

taa osakkeenomistajan kannalta näennäisesti mielivaltaisiin tai kohtuuttomiin tilanteisiin, jos 

verokohteluun vaikuttavana ainoana merkittävänä tekijänä on yhtiön kirjanpito32. Käytän-

nössä yksittäisellä verovelvollisella itsellään ei ole vaikutusmahdollisuuksia vaikuttaa 

omaan verotukseensa muuta kuin vaikuttamalla itse kiinteistöyhtiön päätöksenteossa yhtiö-

kokouksessa tai hallituksessa. Osakkaan verokohtelun riippuminen ainoastaan yhtiön kirjan-

pitokäytännöstä voi vaikuttaa asiaan perehtymättömän osakkaan näkökulmasta sattumanva-

raiselta tai jopa mielivaltaiselta. 

2.3.2 Yleisen veronkiertosäännöksen soveltuminen 

Vastaavuusperiaatteen mukaisesta pääsäännöstä voidaan myös poiketa, jos vastikkeiden vä-

hentämiseen liittyvää menettelyä pidetään yleisen veronkiertosäännöksen33 eli VML 28 §:n 

mukaisena veron kiertämisenä.34 Ylisuuret yhtiövastikkeet tunnetaan yhtenä veron kiertämi-

sen muotona, ja asiaan liittyen on runsaasti oikeuskäytäntöä.35 Erityisesti 1990-luvulta pe-

räisin on useita KHO:n ratkaisuja, joissa on otettu kantaa pääomavastikkeen vähennyskel-

poisuuden rajoista veronkiertotilanteissa. 

                                                
32 Nikula 2018, ks. myös Nikula 2020. 
33 Veron kiertämistä koskeva lainkohta oli verovuoden 1995 loppuun asti verotuslain (482/1958) 56 §. Lain-

kohdan sisältö on kuitenkin sanamuotoa koskevista yksittäisistä muutoksista nykyisen VML 28 §:n kanssa 

sama, joten tässä tutkimuksessa tarkastellulla aiemman lain aikaisella oikeuskäytännöllä on edelleen merki-

tystä. Ks. Verohallinnon ohje: Veron kiertämissäännöksen soveltaminen. 2.8.2016. Dnro A126/200/2014, 

kohta 2.1. 
34 Verohallinnon ohje: Vuokratulojen verotus. 7.2.2020. Dnro VH/5804/00.01.00/2019, kohta 3.8. 
35 Tikka – Nykänen – Juusela – Viitala, luku 25: Veron kiertäminen > Oikeudellisen muodon ja taloudellisen 

sisällön ristiriitatilanteet > Ylisuuret yhtiövastikkeet. 
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Tuloutetun pääomavastikkeen vähennysoikeuden kieltäminen VML 28 §:n nojalla vaatii eri-

tyisiä syitä, ja tällaisissa tilanteissa on kyse varsin poikkeuksellisista olosuhteista ja järjeste-

lyistä. Tällaisia ovat erityisiä syitä ovat esimerkiksi velkaosuuksien tietoinen manipulointi 

keinotekoisesti vähennysoikeutta kasvattamalla perusteettoman veroedun saavuttamiseksi.36 

Myös Verohallinnon veron kiertämissäännöksen soveltamista koskevan ohjeen mukaan yh-

tiövastikkeiden vähentämiseen liittyvästä veronkiertotilanteesta voi olla kyse erityisesti sil-

loin, jos yhtiössä otetun lainan yhtäläisestä huoneistokohtaisesta kohdistamisesta poiketaan 

siten, että tiettyihin huoneistoihin kohdistuu yhtiön lainoja enemmän kuin muiden osakkai-

den huoneistoihin.37 Ennen tarkempaa katsausta oikeuskäytäntöön on syytä tarkastella ylei-

sesti veron kiertämisen käsitettä ja VML 28 §:n soveltumisen edellytyksiä. 

VML 28.1 § on tuloverotukseen liittyvän veron kiertämisen vastainen yleislauseke.38 Sään-

nös kuuluu seuraavasti: 

"Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei 

vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on verotusta toimitettaessa meneteltävä niin 

kuin asiassa olisi käytetty oikeaa muotoa. Jos kauppahinta, muu vastike tai suoritusaika on 

kauppa- tai muussa sopimuksessa määrätty taikka muuhun toimenpiteeseen on ryhdytty ilmei-

sesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta vapauduttaisiin, voidaan verotettava 

tulo ja omaisuus arvioida.”  

Säännöksen tunnusmerkistö estää ensinnäkin muodon ja sisällön väliseen ristiriitaan liittyvät 

järjestelyt (substance over form).39 Tällöin verotusasiassa on meneteltävä samalla tavalla 

kuin jos asiassa olisi käytetty oikeaa muotoa. Toiseksi säännös tulee sovellettavaksi momen-

tin toisen virkkeen mukaisissa veronkiertotilanteissa, joiden ollessa käsillä veroviranomai-

sella oikeus arvioida verotettava tulo ja omaisuus.40 

Yleisen veronkiertosäännöksen soveltuminen on 1970-luvulta41 lähtien luokiteltu neljään eri 

tyyppitilanteeseen, joita ovat oikeudellisen muodon ja taloudellisen sisällön ristiriitatilan-

teet, peräkkäiset tai edestakaiset oikeustoimet eli ns. sarjatoimet, intressinpuutetilanteet ja 

                                                
36 Niskakangas – Knuutinen, luku 6: Pääomatulot > Vuokratulot > Tulonhankkimismenot > Rahoitusvastike. 
37 Verohallinnon ohje: Veron kiertämissäännöksen soveltaminen. 2.8.2016. Dnro A126/200/2014, kohta 4. 
38 Wikström – Ossa – Urpilainen 2015, s. 95. 
39 Wikström – Ossa – Urpilainen 2015, s. 96. 
40 Tikka – Nykänen – Juusela – Viitala, luku 25: Veron kiertäminen > Sovellettavat säännökset > Yleislauseke 

(VML 28 §). 
41 Ks. Tikka 1972, s. 230-232. 
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intressiyhteystilanteet.42 Kiinteistöyhtiön poikkeuksellisen suurella velkarahoituksella ai-

heutetussa verovähennyskelpoisen yhtiövastikkeen paisuttamisessa on kysymys juuri oikeu-

dellisen muodon ja taloudellisen sisällön välisestä ristiriidasta.43 Veronkiertosäännöksen so-

veltamisharkinnassa näissä tilanteissa on erityisen merkityksellistä sen tarkastelu, onko jär-

jestelyssä käytetylle muodolle verotuksesta riippumattomia liiketaloudellisia perusteita. Näi-

den perusteiden suhdetta ja painoarvoa arvioidaan saavutettuihin veroetuihin nähden. Sään-

nöksen soveltuessa järjestelyn taustalla on oltava liiketaloudellisten syiden puutteen tai vä-

häisyyden lisäksi myös veron välttämisen tarkoitus. 44 

Tunnusmerkistöltään suhteellisen avoimen yleislauseketyyppisen VML 28 §:n soveltumisen 

arvioinnissa vaikuttaa merkittävästi aikaisempi oikeuskäytäntö. Vaikka jokainen veronkier-

tämistilanne on yksilöllinen, oikeuskäytäntöä tarkastelemalla voidaan havaita erilaisia tyyp-

pitilanteita ja tarkentaa hyväksyttävän verosuunnittelun ja ei-hyväksyttävän veron kiertämi-

sen välistä.45 Seuraavassa luvussa tarkastellaankin erityisesti vastaavuusperiaatteen rajoja ja 

veronkiertosäännöksen soveltumisarviointia asiaa koskevan KHO:n oikeuskäytännön va-

lossa.  

                                                
42 Räbinä – Myrsky – Myllymäki 2017, s. 89-90. 
43 Tikka – Nykänen – Juusela – Viitala, luku 25: Veron kiertäminen > Oikeudellisen muodon ja taloudellisen 

sisällön ristiriitatilanteet > Ylisuuret yhtiövastikkeet > Lähtökohta. 
44 Räbinä – Myrsky – Myllymäki 2017, s. 85-86. 
45 Tikka – Nykänen – Juusela – Viitala, luku 25: Veron kiertäminen > Sovellettavat säännökset > Oikeuskäy-

tännön merkitys. 
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3 YLISUURIIN YHTIÖVASTIKKEISIIN LIITTYVÄÄ OIKEUSKÄY-

TÄNTÖÄ 

3.1 Yleistä 

KHO julkaisi erityisesti 1990-luvun aikana useita ylisuuriin yhtiövastikkeisiin liittyviä rat-

kaisuja, joissa tuloutettujen pääomavastikkeiden vähentäminen vuokratuloista estettiin ko-

konaan tai osittain yleisen veronkiertosäännöksen perusteella. Tapausten taustalla on kiin-

teistöjen hankintakustannusten nousun ja verotuksen ankaroitumisen takia alkunsa saaneita 

1980- ja 1990-luvuilla käytettyjä kiinteistöyhtiöitä koskevia rahoitusjärjestelyitä. Näissä jär-

jestelyissä kiinteistöyhtiö hankki luottoa, jonka lyhennykset ja korot maksettiin yhtiövastik-

keiden muodossa. Osakkaiden tarvitsi sijoittaa yhtiöön varsin vähän omaa pääomaa päästäk-

seen mukaan sijoitustoimintaan, mistä johtuen tällä tavalla rahoitetut huoneistot voitiin myös 

edullisesti luovuttaa edelleen. Tällöin myös kauppahinnasta maksettava silloinen siirtolei-

maleimavero oli alhainen.46  

Uudet asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt velkaantuvat ylipäätänsä tyypillisesti varsin pian pe-

rustamisensa jälkeen, sillä rakennuskustannukset katetaan yleensä yhtiön lukuun haettavalla 

lainalla. Kiinteistöyhtiöt perustaa yleensä perustajaurakoitsijana toimiva rakennuttajayhtiö, 

joka myy rakentamansa huoneistot eteenpäin asiakkailleen. Tällöin päätös yhtiölainan otta-

misesta ja sen ehdoista määräytyy rakennuttajayhtiön ja rahoituslaitoksen intressien mukai-

sesti.47 Suuresta yhtiölainaosuudesta johtuen myös niitä lyhentämään kerätyt varsin korkeat 

pääomavastikkeet saattavat ylittää osakehuoneistoista saatavat vuokratulot, jolloin voi he-

rätä epäilys, että järjestelyä käytetään ainoastaan vähennyskelpoisten tappioiden aikaansaa-

miseksi erityisesti, jos verovelvollisella on muita pääomatuloja. 

3.2 1990-luvun oikeuskäytäntöä 

3.2.1 KHO 1990 B 558 lähtölaukauksena veronkierto-oikeuskäytännölle 

Varsinaisena lähtölaukauksena ylisuurilla yhtiövastikkeilla tapahtuvaa veronkiertoa koske-

vien tapausten sarjalle voidaan pitää ratkaisua KHO 1990 B 558. Tapauksessa pankin toimi-

tusjohtaja ja hänen vaimonsa olivat ostaneet erään kiinteistöyhtiön toimistohuoneiston 

                                                
46 Tuominen 1995, s. 145. 
47 Flygare – Paukku 2020, s. 4-5. 
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hallintaan oikeuttavat osakkeet. Sama pankki toimi myös kiinteistöyhtiön perustajaosak-

kaana, ja se merkitsi yhtiötä perustettaessa kaikki yhtiön osakkeet. Toimistohuoneiston han-

kintahinta oli 71 392 markkaa ja huoneistoon kohdistui kiinteistöyhtiön lainaosuutta 248 408 

markkaa, ja siitä saatiin vuokratuottoja 39 828 markkaa maksettujen hoito- ja pääomavas-

tikkeiden ollessa yhteensä 100 679 markkaa. Verolautakunta vähensi vuokratuloista 18 670 

markan hoitovastikkeen, mutta jätti 82 009 markan pääomavastikkeen vähentämättä.  

Keski-Suomen lääninoikeus hylkäsi verovelvollisten valituksen perustellen ratkaisua sillä, 

että kiinteistöyhtiön lainat ovat kohdistuneet vain osaan yhtiön huoneistoista, minkä seu-

rauksena huoneistojen rahassa maksettava hankintahinta on jäänyt muita huoneistoja alhai-

semmaksi. Lääninoikeus kiinnitti ratkaisussaan huomiota myös pankinjohtajan asemaan 

kiinteistöyhtiön hallituksessa ja hänen edustamansa pankin toimintaan kiinteistöyhtiön pe-

rustajaosakkaana. Kun nämä seikat huomioiden yhtiölainat olivat kohdistuneet ainoastaan 

osaan huoneistoista, mukaan lukien pankinjohtajan ja hänen vaimonsa huoneistoon, läänin-

oikeus katsoi, että järjestelyyn oli ryhdytty ilmeisesti verosta vapautumisen tarkoituksessa. 

Pääomavastikkeina maksettujen lainojen 57 874 markan lyhennysosuuksia oli siten yleisen 

veronkiertosäännöksen nojalla pidettävä osana osakkeiden hankintahintaa, joka ei ole vero-

tuksessa vähennyskelpoinen. Pääomavastikkeina maksettu 24 134,40 markan korko-osuus 

voitiin kuitenkin vähentää. KHO ei muuttanut lääninoikeuden päätöstä. 

Monet tapauksen yksityiskohdat osoittavat, että kyse ei ollut mistä tahansa tavanomaisesta 

järjestelystä. Ratkaisutekstin tiivistelmässä mainitaan erityisesti syinä pääomavastikkeiden 

vähennyskelvottomuudelle juuri lainojen kohdistuminen vain osaan huoneistoista sekä mer-

kitsijän asema sekä kiinteistöyhtiössä että pankissa. Pankinjohtaja oli rahoittajan, yhtiön hal-

lituksen jäsenen ja sijoittajan ominaisuudessa laatinut yksityiskohdiltaan selvästi merkittä-

vän veroedun saavuttamiseksi tarkoitetun järjestelyn, minkä takia tapausta voidaan pitää eri-

tyisen aggressiivisena verosuunnittelutapauksena. Tämä olosuhteiltaan varsin epätyypillinen 

tapaus osoitti ensimmäistä kertaa sen, että pääomavastikkeilla tapahtuvalle verosuunnitte-

lulle on olemassa raja, jonka ylittäminen on tulkittavissa veron kiertämiseksi, ja mikä johtaa 

pääomavastikkeiden vähennyskelpoisuuden rajoittamiseen.48 

3.2.2 Korko- ja rahoitusmenojen vaikutus vähennyskelpoisuuteen 

                                                
48 Niskakangas 2017, s. 254. 
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KHO:n seuraavana vuonna antama ratkaisu KHO 1991 T 2275 oli puolestaan verovelvolli-

sen kannalta myönteinen ratkaisu, jossa verovelvollinen sai vähentää tuloutetut pääomavas-

tikkeet vuokratuloista. KHO perusteli kantaansa vuokraustoiminnan kannattavuudella sekä 

sillä, että pääomavastikkeet kannettiin kattamaan ensisijaisesti kiinteistöosakeyhtiön korko- 

ja vastaavia rahoitusmenoja.  

On huomattavaa, että jopa poikkeuksellisen suunnitelmallista veronkiertoa koskevassa rat-

kaisussa KHO 1990 B 558 yhtiön korkomenoja vastaava pääomavastikkeella maksettu 24 

134,40 markan määrä voitiin vähentää veronkiertosäännöksen soveltamisesta huolimatta. 

Tulonhankkimistoimintaan otetun velan korkomenot ovat myös yleisesti vähennyskelpoisia 

tuloverotuksessa, joten korko-osuuden lähtökohtainen vähennyskelpoisuus veronkertosään-

nöksen soveltumisesta huolimatta on linjassa tämän periaatteen kanssa. Ratkaisussa KHO 

1991 T 2275 pääomavastike kohdistuikin ensisijaisesti juuri yhtiön korko- ja muihin rahoi-

tusmenoihin, mikä oli tapauksen mukaan peruste pääomavastikkeiden vähennyskelpoisuu-

den hyväksyttävyydelle. Tässä tapauksessa myöskään ei ollut samankaltaisia veron kiertä-

miselle tyypillisiä poikkeuksellisia järjestelyjä, kuten etuyhteyttä järjestelyn osapuolten vä-

lillä, kuten ratkaisussa KHO 1990 B 558. Tämän lisäksi vuokraustoiminta oli tuottavaa, joten 

pääomavastikkeiden vähentämisellä ei katsottu yrittäneen tarkoituksella saavuttaa vähen-

nyskelpoisia tappioita.  

Tapauksessa KHO 1993 B 519 verovelvollinen oli hankkinut teollisuus- ja varastohuoneis-

ton hallintaan oikeuttavan kiinteistöosakeyhtiön osakkeet huomattavalla yhtiölainaosuu-

della. Kauppahinta oli 76 000 markkaa ja osakkeiden velkaosuus 2 687 254 markkaa, jolloin 

kauppahinnan osuus velattomasta hinnasta oli ainoastaan 2,8 prosenttia. Tapauksessa ratkai-

sun kannalta olennaisia tekijöitä olivat merkittävästi tappiollisen vuokrauskohteen lisäksi 

verovelvollisen toiset voittoa tuottavat kohteet, joista verovelvollinen oli vaatinut tappioita 

vähennettäviksi. Tapauksen erityispiirteenä oli, että vuokralainen oli mennyt konkurssiin, 

minkä seurauksena verovelvolliselta oli jäänyt saamatta vuokrasaamisia 94 628 markan 

edestä. Vaatimuksissaan KHO:ssa verovelvollinen oli vedonnut siihen, että hänen kohdal-

laan ei ollut ryhdytty erityisjärjestelyihin tai muista osakkaista poikkeaviin lainaosuuksiin 

kuten tapauksessa KHO 1990 B 558, jossa nämä seikat olivat keskeisiä tekijöitä sille, että 

yleistä veronkiertosäännöstä sovellettiin ja pääomavastikkeet katsottiin vähennyskelvotto-

miksi. 
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KHO kiinnitti ratkaisussaan huomiota osakkeisiin kohdistuvan velkaosuuden epätavallisen 

suureen osuuteen kauppahinnasta ja muihin saman yhtiön osakkeisiin kohdistuviin velka-

osuuksiin. Pääomavastikkeen muodossa katsottiin tosiasiallisesti maksetun osa osakkeiden 

hankintahinnasta, ja toimintaan katsottiin ryhdyttäneen ilmeisessä verosta vapautumisen tar-

koituksessa. KHO sovelsi veronkiertosäännöstä, minkä seurauksena yhtiön korkomenoja ja 

tavanomaisia rahoitusmenoja ylittävää osuutta pääomavastikkeesta ei voitu vähentää vuok-

ratuloista. 

Tämä tapaus täsmensi hieman sitä, missä määrin veronkiertosäännöksen soveltumisen seu-

rauksena pääomavastikkeiden vähennyskelpoisuutta voidaan rajoittaa. Siinä missä tapauk-

sessa KHO 1991 T 2275 pääomavastikkeet kohdistuivat jo valmiiksi pääasiassa yhtiön 

korko- ja muiden rahoitusmenojen kattamiseen eikä tapauksessa ollut muitakaan veron kier-

tämiselle tyypillisiä piirteitä, tapauksessa KHO 1993 B 519 veronkiertosäännöstä sovellet-

tiin, minkä seurauksena pääomavastikkeiden vähennyskelpoisuus rajattiin korkomenoja ja 

tavanomaisia rahoitusmenoja vastaavaan määrään.  

Aikaisemmassa veronkiertotapauksessa KHO 1990 B 558 vähennyskelpoinen pääomavas-

tikkeen osuus rajoittui ainoastaan korko-osuuteen49. Vähennyskelpoisuuden rajoittamista 

koskeva oikeusohje tosin tarkentui edelleen myöhemmässä ratkaisussa KHO 1995 B 521 

koskemaan myös poistoja vastaavaa osuutta. Tapauksella KHO 1993 B 519 on kuitenkin 

edelleen prejudikatiivista arvoa arvioitaessa veronkiertosäännöksen soveltumisen tunnus-

merkkejä, kuten osakkeisiin kohdistuvan velkaosuuden ja niiden kauppahinnan epätavallista 

suhdetta ja vuokraustoiminnan huomattavaa alijäämäisyyttä ja tästä aiheutuvien tappioiden 

käyttämistä muista pääomatuloista maksettavien verojen vähentämiseen.   

Poikkeuksellinen kauppahinnan ja yhtiölainaosuuden suhde oli myös käsillä tapauksessa di-

aarinumeroltaan seuraavassa ratkaisussa KHO 1993 B 520, jossa niin ikään sovellettiin ve-

ronkiertosäännöstä. Tapauksessa kiinteistöosakeyhtiön osakkeet oikeuttivat liikehuoneiston 

ja siihen kuuluvien autopaikkojen hallintaan. Osakkeiden kauppahinta oli 1 560 262 mark-

kaa ja velkaosuus 11 490 250 markkaa. Valituksessaan läänioikeudelle verovelvollinen oli 

                                                
49 Tapauksen KHO 1990 B 558 osalta on tosin huomioitava vuoden 1993 voimaan tulleen tuloverolakiuudis-

tuksen vaikutukset. Tapauksessa KHO 1990 B 558 korko-osuus oli vähennetty puolisoiden verotuksessa an-

siotoiminnan korkoina puoliksi. Vuoden 1993 tuloverolakiuudistuksen myötä aikaisemman tulo- ja varalli-

suusverolain (1240/1988) mukaisiin ansiotoiminnan korkoihin ja niihin liittyvään oikeuskäytäntöön sovelle-

taan nykyisen TVL:n mukaista sääntelyä tulonhankkimisvelan koroista. Ks.  HE 200/1992 vp s. 15 ja Verohal-

linnon ohje: Korkojen vähentäminen henkilöverotuksessa. 7.1.2016. Dnro A2/200/2016, kohta 2.1. 
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vedonnut eri huoneistojen välisen velkaosuuksien vaihtelun olevan pikemminkin sääntö 

kuin poikkeuksellinen järjestely joukkovelkakirjalainarahoituksella rahoitetuissa kiinteistö-

yhtiöissä johtuen sekä rahoitussopimuksen ehdoista että huoneistojen markkinoinnista. 

KHO:n päätöslauselman mukaan verovelvollisen omistamiin osakkeisiin kohdistunut osuus 

kiinteistöosakeyhtiön veloista oli epätavallisen suuri verrattuna kauppahintaan ja muiden 

yhtiön osakkeiden velkaosuuksiin. Ratkaisevaa asiassa oli myös verovelvollisen harjoitta-

man vuokraustoiminnan alijäämäisyys. Pääomavastikkeella katsottiin todellisuudessa mak-

setun osa hankittujen osakkeiden hankintahinnasta, ja taustalla katsottiin olevan ilmeinen 

verosta vapautumisen tarkoitus. KHO saattoi veronkiertosäännöksen nojalla voimaan vero-

lautakunnan ratkaisun, jossa vähennettäväksi vaadittu yhtiövastike jaettiin kahteen osaan, 

joista toinen oli vähennyskelvotonta lainan lyhentämistä (6 229 800 markkaa) ja toinen vä-

hennyskelpoista yhtiövastiketta (1 129 332 markkaa). 

Korko- ja rahoitusmenojen vaikutuksesta voidaan sanoa kokoavasti, että ne otetaan huomi-

oon sekä veronkiertosäännöksen soveltumisarvioinnissa että rajattaessa vähennyskelpoisen 

pääomavastikkeen määrää veronkiertosäännöksen soveltumisen seurauksena. Jos pääoma-

vastikkeilla katetaan ensisijaisesti yhtiön korko- ja muita rahoitusmenoja, kysymys ei ole 

veron kiertämisestä muiden tekijöiden ollessa ennallaan. Kun veronkiertosäännöstä sovelle-

taan, vähennyskelpoiseksi pääomavastikkeen määräksi rajataan ainakin yhtiön korko- ja 

muita rahoitusmenoja vastaava osuus pääomavastikkeesta.  

3.2.3 Poistojen vaikutus vähennyskelpoisuuteen 

Tapaus KHO 1995 B 521 otti uudelleen kantaa vähennyskelpoisen pääomavastikkeen osuu-

den suuruuteen. Tapauksessa oli kyse liikehuoneiston hallintaan oikeuttavan kiinteistöosa-

keyhtiön osakkeista, joiden kauppahinta oli ollut 130 000 markkaa ja osakkeisiin kohdistu-

neen yhtiölainaosuuden suuruus 600 000 markkaa. Verovelvollinen oli maksanut 500 000 

markan osuuden kiinteistöyhtiön lainoista. Pääomavastikkeet tuloutettiin kiinteistöyhtiön 

kirjanpidossa.  

Läänioikeus ratkaisi asian soveltamalla veronkiertosäännöstä perustellen ratkaisua sillä, että 

osakkeisiin kohdistunut velkaosuus oli epätavallisen suuri verrattuna kauppahintaan, jolloin 

yhtiövastiketta oli pidettävä vähennyskelvottomana pääomansijoitukseen rinnastettavana 

eränä. Toimenpiteisiin katsottiin ryhdytyn ilmeisessä verosta vapautumisen tarkoituksessa. 
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Yhtiövastikkeita ei voitu vähentää siltä osin kuin ne ylittivät kiinteistöyhtiön korkokulujen 

ja muiden tavanomaisten rahoitusmenojen kattamiseen tarvittavan määrän. KHO ei muutta-

nut läänioikeuden ratkaisua veronkiertosäännöksen soveltamisen osalta, mutta lausui, että 

verovelvollisella on tämän lisäksi oikeus vähentää se osa pääomavastikkeilla maksettavasta 

lainan lyhennysosasta, jonka ”kiinteistöyhtiö on pääomavastikkeiden kertymisvuodelta käyt-

tänyt kiinteistöyhtiön käyttöomaisuudesta tekemiä säännönmukaisia poistoja vastaavien lai-

nanlyhennysten suorittamiseen”. Eri mieltä olleen hallintoneuvoksen mukaan ainoastaan 

em. korkokuluja ja tavanomaisia rahoitusmenoja vastaava osuus olisi vähennyskelpoista. 

KHO:n ratkaisu syntyi äänin 6-1. 

Tämä ratkaisu tarkensi aikaisempaan oikeuskäytäntöön verrattuna rajaa siitä, mikä osa pää-

omavastikkeesta on veronkiertotapauksissa vähennyskelpoista ja mikä ei. Aikaisemman oi-

keuskäytännön oikeusohjeen mukaisen kiinteistöyhtiön korkokuluja ja tavanomaisia rahoi-

tusmenoja vastaavan vähennyskelpoisen määrän lisäksi myös kiinteistöyhtiön käyttömai-

suudesta tekemiä poistoja vastaava osuus lainanlyhennyksistä on vähennyskelpoista vuok-

ratuloista henkilökohtaisen tulon verotuksessa. Tämä ratkaisusta ilmenevä "poistoperiaate" 

selvensi siten rajaa, missä määrin tuloutetuilla pääomavastikkeilla maksettavaa yhtiölainan 

lyhennysosuutta voidaan vähentää vuokratuloista.50  

Poistoperiaatteen mukainen rajoitus on linjassa kiinteistön suoraan omistukseen liittyvän, 

kiinteistöllä sijaitsevasta rakennuksesta tehtäviä poistoja koskevan vähennyskelpoisuuden 

kanssa, joten periaatetta soveltamalla kiinteistön suora omistus51 ja kiinteistöyhtiön kautta 

tapahtuva omistus ovat verotuksellisesti samassa asemassa.52 Ratkaisun mukanaan tuoma 

                                                
50  Pääomavastikkeen vähennyskelpoisen osuuden määrään vaikuttava poistoperiaate ei kuitenkaan varsinai-

sesti ollut ratkaisun mukanaan tuoma uutuus. Tuominen on jo ennen ratkaisun julkaisemista vuoden 1995 Ve-

rotus-lehden numerossa 2 julkaistussa kiinteistöosakeyhtiölle maksetun vastikkeen verotusperusteita käsittele-

vässä artikkelissaan kritisoinut ratkaisua KHO 1993 B 519 siitä, että siinä näytetään unohtaneen vähennyskel-

poinen poisto-osuus. Saman vuoden lopussa (24.10.1995) julkaistu ratkaisu KHO 1995 B 521, jossa poistope-

riaatetta sovellettiin, ei kuitenkaan ehtinyt aihetta koskevaa KHO:n ratkaisukäytäntöä analysoivaan artikkeliin. 

Sen sijaan Tuominen käsittelee poistoperiaatetta sitä koskevan ratkaisun KHO 1994 B 509 yhteydessä. Elin-

keinotulon verotusta koskevassa tapauksessa elinkeinotoimintaa harjoittavan yhtiön omistamalleen kiinteistö-

yhtiölle maksamat kiinteistöyhtiön rakennuksen suunnitelman mukaisien poistojen kattamista varten kerätyt 

tuloutetut yhtiövastikkeet katsottiin tulon hankkimisesta johtuvaksi vähennyskelpoiseksi menoksi. Tapauk-

sessa ei tosin tarkasteltu veron kiertämiseen liittyviä kysymyksiä. Ks. lisää Tuominen 1995, s. 148-149. 
51 TVL 114 §:n mukaan verovelvollisen tulonhankinnassa käytettyjen rakennusten, koneiden ja kaluston sekä 

patenttien ynnä muiden sellaisten hyödykkeiden hankintamenot vähennetään vuotuisina poistoina noudattaen 

soveltuvin osin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöksiä. EVL 34 §:n mukaisesti rakennusten ja 

rakennelmien osalta verovuoden poiston suuruus saa olla poistamattomasta hankintamenosta enintään 7 pro-

senttia, jos rakennus on myymälä-, varasto-, tehdas-, työpaja-, talous-, voima-asema- tai muu niihin verrattava 

rakennus, tai 4 prosenttia, jos rakennus on asuin-, toimisto- tai muu niihin verrattava rakennus. 
52 Niskakangas 2017, s. 256. 
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oikeusohje ei kuitenkaan tarjoa kaikenkattavaa ”leikkuria” jokaiseen pääomavastikkeiden 

vähentämistä koskevaan tapaukseen, vaan se koskee ainoastaan veronkiertotapauksia. Läh-

tökohtaisesti kuukausittain maksettava tuloutettu pääomavastike on siten kokonaan vähen-

nyskelpoinen vuokratuloista myös lyhennysosuuden osalta, jos veronkiertosäännöstä ei so-

velleta. Veronkiertosäännöksen soveltuminen on ratkaistava erikseen jokaisessa tapauksessa 

tapauksen erityispiirteet huomioon ottaen. 

Poistoperiaatetta koskeva oikeusohje tarkentui tapauksessa KHO 1999 T 2311. Tapauksessa 

verovelvollinen oli ostanut kiinteistöosakeyhtiön osakkeen, jonka kauppahinta oli 10 000 

markkaa ja yhtiölainaosuus 600 000 markkaa. Verovelvollinen omisti 2 prosenttia kiinteis-

töyhtiön osakekannasta. Verovelvollinen maksoi yhtiölainaosuudet 600 000 markan määräi-

sellä kertasuoritteisella pääomavastikkeella, jolloin verovelvollisen vuokraustoiminta oli 

tuottanut kaikkien vastikkeiden ja kulujen vähentämisen jälkeen 629 879 markan alijäämän.  

Läänioikeus katsoi osakkeisiin kohdistuvan yhtiölainaosuuden olevan epätavallisen suuri, ja 

koska vuokraustoiminta oli tuottanut huomattavan suuren alijäämän, veronkiertosäännöksen 

nojalla pääomavastikkeella katsottiin tosiasiallisesti maksetun osakkeen hankintahintaa. 

Pääomavastikkeita ei voitu vähentää vuokratulon hankkimisesta aiheutuneina menoina siltä 

osin, kuin ne ylittävän kiinteistöosakeyhtiön korko- ja muiden tavanomaisten rahoitusmeno-

jen kattamiseen käytetyn määrän. Myös KHO katsoi verovelvollisen maksaneen pääoma-

vastikkeen muodosta tosiasiallisesti osakkeen hankintahintaa soveltaen veronkiertossään-

nöstä. KHO:n ratkaisun mukaan verovelvollisella oli oikeus vähentää osakkeen hankinta-

hinnan suorituksena pidettävästä pääomavastikkeesta kahden prosentin osuus yhtiön la-

nanlyhennysten määrästä. 

Tapauksen erityispiirteenä oli, että poistoja hyödyntämällä yritettiin vielä veronkiertosään-

nöksen soveltumisesta huolimatta saavuttaa lähes täysimääräinen pääomavastikkeiden ly-

hentymisosuuden vähennyskelpoisuus. Verovelvollinen oli vaatinut valituksessaan 

KHO:lle, että 600 000 markan pääomavastikkeesta hyväksytään vähennettäväksi kiinteistö-

osakeyhtiön käyttöomaisuudesta tekemiä säännönmukaisia poistoja vastaavia lainanlyhen-

nyksiä vastaava määrä eli 592 911,25 markkaa. Tämä tapaus toi mukanaan rajoituksen ta-

pauksen KHO 1995 B 521 mukanaan tuomaan kiinteistöyhtiön käyttöomaisuudestaan teke-

miä poistoja koskevaan periaatteeseen. Tämän poistoperiaatteen rajoituksen mukaan yhtiö-

lainan lyhennysten ollessa käyttöomaisuuspoistoja suuremmat, verovelvollisen 
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vuokratuloista on ainoastaan yhtiön osakekannan omistussuhteen mukainen osuus pääoma-

vastikkeilla maksettavasta yhtiön lainanlyhennysten määrästä vähennyskelpoista.  

Pääomavastikkeen vähennyskelpoisuuden rajoittamiselta veronkiertosäännöksen soveltu-

essa ei siten voi välttyä poisto-osuutta manipuloimalla. Tapauksen yksityiskohtien kannalta 

mielenkiintoinen havainto on, että 600 000 markan kertaluontoinen pääomavastike vastasi 

koko yhtiölainaosuutta, mikä yleensä tällaisessa tapauksessa katsottaisiin ilman veronkier-

tosäännöksen soveltumisestakin yhtiölainan kertasuoritusta koskevan poikkeussäännön no-

jalla hankintamenon lisäykseksi riippumatta kirjanpitotavasta. Tosin, vaikka tämä käytäntö 

perustuu jo tapaukseen KHO 1971 II 556, tapaus KHO 1999 T 2311 on ajalta ennen kerta-

suoritusta koskevaa poikkeussääntöä tarkentavia tapauksia KHO 2004 T 3113 ja KHO 

2016:169. Tapauksessa ei kuitenkaan otettu kantaa tähän näkökulmaan, vaan asia ratkaistiin 

pelkästään veronkiertosäännöstä soveltamalla. 

3.2.4 Elinkeinotulon verotusta koskevat tapaukset 

KHO antoi myös 1990-luvulla eräitä elinkeinotulon verotusta koskevia yhtiövastikkeiden 

vähentämiseen ja veronkiertoon liittyviä ratkaisuja (EVL-tapaukset). Vastaavuusperiaatetta 

sovelletaan elinkeinotulon verotuksessa samalla tavalla kuin henkilökohtaisen tulon vero-

tuksessa. Myös yleisen veronkiertosäännöksen soveltumista arvioidaan samojen periaattei-

den mukaan. Tapauksissa on ollut kyse lähinnä pankkien ja kiinteistöyhtiöitä omistavien 

konsernien emoyhtiöiden harjoittamasta vuokraustoiminnasta.  

Ensimmäisessä ylisuuria yhtiövastikkeita koskevassa EVL-tapauksessa KHO 1991 T 2274 

pankki omisti koko osakekannan kiinteistöyhtiöstä A, jonka toimitusjohtajana pankin toimi-

tusjohtaja myös toimi. A-yhtiö osti toisen B-kiinteistöosakeyhtiön lukuun kiinteistön 6,8 

miljoonalla markalla. Pankin toimitusjohtaja toimi myös B-yhtiön hallituksen puheenjohta-

jana, ja yhtiön ainoana osakkeenomistajana oli A-yhtiö. Pankki myönsi B-yhtiölle 6 miljoo-

nan markan lainan yhtiön oman pääoman ollessa 800 000 markkaa. A-yhtiö sai B-yhtiön 

huoneistojen vuokrauksesta 363 000 markkaa vuokratuloja A-yhtiön maksamien hoitovas-

tikkeiden ollessa 59 832 markkaa ja pääomavastikkeiden 1 067 004 markkaa, mistä aiheutui 

763 836 markan tappio.  

KHO katsoi, että kun otettiin huomioon kahden kiinteistöyhtiön ja pankin välinen intressiyh-

teys sekä muu asiassa saatu selvitys, B-yhtiön osakkeiden rahoituksessa katsottiin ryhdytyn 
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järjestelyihin ilmeisesti suoritettavasta verosta vapautumisen tarkoituksessa. A-yhtiön mak-

samia pääomavastikkeita ei pidetty yhtiön vuokraustoimintaan liittyvinä vähennyskelpoisina 

tulonhankkimismenoina 760 000 markan osalta eli siltä osin kuin ne ylittivät B-yhtiön tar-

vitsemien korkomenojen ja muiden tavanomaisten rahoitusmenojen kattamiseen tarvittavan 

määrän. 

Tapauksessa voidaan nähdä paljon yhteisiä piirteitä tapauksen KHO 1990 B 558 kanssa. 

Molemmissa tapauksissa oli kyse poikkeuksellisen suunnitelmallisesta ilmeiseen veron vält-

tämiseen pyrkivästä järjestelystä, jossa sama henkilö toimii sekä rahoittajan, yhtiön hallituk-

sen puheenjohtajan että sijoittajan ominaisuudessa. Tapauksessa ilmenee samana päivänä 

annetusta tapauksesta KHO 1991 T 2275 ja myöhemmin tapauksesta KHO 1993 B 519 il-

menevä veronkiertotapauksissakin vähennyskelpoiseksi sallittu osuus pääomavastikkeista, 

joka rajoittuu korkomenojen ja tavanomaisten rahoitusmenojen kattamiseen kerättävään 

osuuteen. Sen sijaan myöhemmin julkaistussa tapauksessa KHO 1995 B 521 sovellettua 

poistoperiaatetta ei vielä tässä tapauksessa mainittu. 

Tapauksessa KHO 1994 B 508 oli kyse rakennuttajayhtiöstä, joka omisti perustamansa kes-

kinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakekannan. Kiinteistöyhtiö omisti tontin rakennuksineen, 

jossa oli yhtiöjärjestyksen mukaan kolme huoneistoa. Yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeen-

omistaja oli oikeutettu maksamaan huoneistojen osakkeiden mukaan laskettavan osuuden 

yhtiön pitkäaikaisista lainoista. Kiinteistöyhtiö oli perinyt rakennuttajayhtiöltä vuonna 1989 

pääomavastiketta 2 277 800 markkaa ja muuta vastiketta 12 197,40 markkaa ja vuonna 1990 

hoitovastiketta 87 500 markkaa, pääomavastiketta lainojen lyhennystä varten 809 000 mark-

kaa ja korkojen osuuteen 1 363 670,20 markkaa eli vastikkeita yhteensä 2 260 170,20 mark-

kaa. Rakennuttajayhtiö oli saanut huoneistoista vuokratuottoja 2 070 624 markkaa vuonna 

1989 ja 2 127 082 markkaa vuonna 1990. Pääomavastikkeet oli vähennetty rakennuttajayh-

tiön verotuksessa. 

Valtion- ja kunnanasiamies valitti yhtiön verotuspäätöksistä lääninoikeuteen. Keski-Suomen 

lääninoikeus katsoi ratkaisussaan, että järjestelyihin oli ryhdytty ilmeisesti verosta vapautu-

misen tarkoituksessa ottaen huomioon, että rakennuttajayhtiö kiinteistöosakeyhtiön ainoana 

perustajana omisti sen koko osakekannan sekä ottaen huomioon sen, että rakennuttajayhtiö 

oli rahoittanut kiinteistöyhtiön 14 000 000 markan lainasta 11 000 000 markkaa. Lääninoi-

keus katsoi siten, että pääomavastikkeita on veronkiertosäännöksen nojalla pidettävä 
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sellaisena osana osakkeiden hankintahintaa, joka ei ole vuokratulojen verotuksessa vähen-

nyskelpoista. 

Rakennuttajayhtiö lausui valituksessaan KHO:lle, että yhtiön toiminnan tarkoituksena on 

perustaa asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä, rakennuttaa kohteet ja myydä niiden osakkeet 

asiakkaille. Tässä tapauksessa mainittu kiinteistöyhtiö oli perustettu samaa tarkoitusta var-

ten, mutta taloudellisen tilanteen vuoksi kiinteistöä ei saatu myydyksi. Yhtiö vetosi siihen, 

että kiinteistöyhtiön rahoittaminen osaksi vieraalla pääomalla ostajan maksaman hankinta-

hinnan pienentämiseksi, on tavanomainen menettely. Kiinteistöyhtiöön sijoitetusta pää-

omasta oman pääoman osuus 23,2 prosenttia ei verovelvollisen mukaan myöskään ole vä-

häinen, minkä lisäksi kiinteistöyhtiölle myönnetystä lainasta peritään normaali korko ja sitä 

lyhennetään lainaehtojen mukaisesti. 

KHO katsoi päätöslauselmassaan, että kun otetaan huomioon kiinteistöosakeyhtiön perusta-

misen liittymisen rakennuttajayhtiön toimintaan, selvitys rahoitusjärjestelyjen syistä ja ra-

hoituksen toteuttamistavoista ja vuokraustoiminnasta yhtiön saaman tulon määrä sekä se, 

että kiinteistöyhtiö oli tulouttanut pääomavastikkeet, rakennuttajayhtiön ei voida katsoa ryh-

tyneen järjestelyihin veronkiertosäännöksen vastaisesti ilmeisesti suoritettavasta verosta va-

pautumisen tarkoituksessa. KHO kumosi lääninoikeuden päätöksen, ja pääomavastikkeet 

olivat vähennyskelpoisia myös lainanlyhennysten osalta yhtiön verotuksessa. Tässä ratkai-

sussa verovelvollinen rakennusyhtiö sai vähentää pääomavastikkeet täysimääräisenä myös 

lyhennysosuuden osalta, sillä yleistä veronkiertosäännöstä ei sovellettu. Ilmeisesti tässä rat-

kaisussa veronkiertosäännöksen soveltamatta jättämiseen vaikutti yhtiön liiketoiminnan 

kannattavuus sekä se, että tällaiset suurta velkavipua käyttävät rahoitusjärjestelyt ovat tyy-

pillisiä rakennusalalla. 

Tapauksessa KHO 1996 T 2621 oli kyse pankin pääkonttorin toimitilarakennuksen yhtiöit-

tämisestä. Pankki oli myynyt toimitilarakennuksen pankin kokonaan omistamalle kiinteistö-

yhtiölle 12 200 000 markan kauppahinnalla, josta kiinteistöyhtiö oli maksanut 2,2 miljoonaa 

markkaa osakepääomallaan ja loput 10 miljoonaa markkaa pankin myöntämällä joukkovel-

kakirjalainalla. Pankki oli osana kiinteistöyhtiön yhtiövastikkeita maksanut kiinteistöyhtiön 

velkojen lyhennyksiä (500 000 markkaa) ja vähentänyt elinkeinotulostaan muun ohessa kiin-

teistöyhtiölle maksetut lainojen lyhennykset sisältävät yhtiövastikkeet. Lääninoikeus katsoi 

lainojen lyhennysosuuden olevan elinkeinotuloista vähennyskelvotonta veronkiertosään-

nöksen nojalla.  
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KHO päätyi kuitenkin verovelvollisen kannalta myönteiseen ratkaisuun, ja katsoi, että ky-

symys ei ollut veron kiertämisestä, kun otettiin huomioon kiinteistöyhtiön perustamisen liit-

tyminen pankin omassa käytössä olevien toimitilojen yhtiöittämiseen, kiinteistöyhtiön ra-

hoitusrakenteesta ja rahoituksen järjestämisestä saatu selvitys sekä se, että kiinteistöyhtiö oli 

tulouttanut yhtiövastikkeet. Yhtiövastikkeet olivat siis vähennyskelpoisia myös lainojen ly-

hennysosuuksien osalta. Tapaus näyttäisi osoittavan, että ainakaan elinkeinotoiminnan ve-

rotuksessa konsernirakenteesta johtuva etuyhteys pelkästään ei ole merkki veronkiertosään-

nöksen soveltumisesta. 

Myös tapauksessa KHO 1998 T 669 oli kyse pankin harjoittamasta kiinteistösijoitustoimin-

nasta. Yksinkertaistettuna varsin monimutkaisessa syvälle elinkeinotulon verotuksen yksi-

tyiskohtiin menevässä tapauksessa pankki oli perustanut kiinteistöosakeyhtiön, jonka osak-

keet olivat pankin sijoitusomaisuutta. Kiinteistöyhtiö oli rakennuttanut pankin omistamalle 

tontille liike- ja toimistorakennuksen, jonka kustannukset oli rahoitettu 1 526 020 markan 

rakennusrahastolla ja pankkiryhmään kuuluneelta yhtiöltä saadulla 7 500 000 markan lai-

nalla. Pankki oli suorittanut kiinteistöyhtiölle hoito- ja pääomavastiketta, joka oli käsitelty 

yhtenä tulosvaikutteisena eränä yhtiön kirjanpidossa.  

Verotarkastajien esityksessä pankin tuloon oli lisätty jälkiverotuksessa kiinteistöyhtiölle 

suoritetuista yhtiövastikkeista osakkeiden hankintamenona eli kiinteistöyhtiön hoitokulut ja 

vieraan pääoman kulut sekä verot ylittävä osa vastikkeista. Verotarkastajien mukaan pankki 

oli kiinteistöyhtiön ainoana osakkaana pystynyt vaikuttamaan yhtiön kirjanpitoratkaisuihin 

siten, että se oli poistanut hankkimansa osakkeiden hankintamenoa omassa verotuksessaan 

vuosikuluna. Lääninoikeuden ratkaisun mukaan jälkiverotuksen toimittamiseen veronkier-

tosäännöksen perusteella ei ollut aihetta, sillä yhtiö oli tulouttanut pankilta saamansa yhtiö-

vastikkeet ja "kiinteistöyhtiön tekemiä poistoja vastaava vastikkeen osuus on myös vähen-

nyskelpoinen osakkaan verotuksessa, kun poistojen määrä ei ylitä elinkeinotulon verottami-

sesta annetun lain sallimia määriä". 

KHO:n ratkaisun mukaan pankin ei voitu katsoa ryhtyneen järjestelyihin veronkiertosään-

nöksessä tarkoitetuin tavoin ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta verosta va-

pauduttaisiin otettuaan huomioon kiinteistöyhtiön rahoitusrakenteesta ja rahoituksen järjes-

tämisestä saadun selvityksen, pääomavastikkeiden käyttämisen kiinteistöyhtiön lainojen ly-

hentämiseksi vuosina 1988-1991, pankin hallitsemien kiinteistöyhtiön tilojen vuokraustoi-

minnan sekä sen, että kiinteistöyhtiön perustaminen rakennettujen tilojen realisoitavuutta 
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silmällä pitäen on ollut pankin kannalta perusteltua. Pankilla on siten ollut oikeus vähentää 

kiinteistöyhtiölle suorittamansa vastikkeet. 

Elinkeinotulon verotusta koskevien ratkaisujen tarkastelu osoittaa, että veronkiertosäännöstä 

ei ole sovellettu yhtä helposti kuin henkilökohtaisen tulon verotusta koskevissa ratkaisuissa. 

Erityisesti pankkeja koskevien ratkaisujen osalta kiinteistöyhtiöiden rahoituksen ja rahoitus-

rakenteen perusteleminen liiketaloudellisilla syillä ja toiminnan liitynnällä omistajan liike-

toimintaan ovat estäneet veronkiertosäännöksen soveltumisen.53 Liiketaloudellisten peruste-

lujen painavuus on huomattavissa varsinkin tapauksessa KHO 1998 T 669.54 

3.2.5 Yhteenveto 1990-luvun ratkaisukäytännöstä 

1990-luvun oikeuskäytännön ratkaisut koskevat pääasiassa ammattimaista kiinteistösijoitus- 

ja rahoitustoimintaa. Kyse ei ole siis tavanomaisesta yksityishenkilöiden harjoittamasta 

asuntosijoittamisesta, vaan huomattavasta suurta pääomaa vaativasta sijoitustoiminnasta 

yleensä liike- ja toimistohuoneistojen hallintaan oikeuttaviin kiinteistöyhtiöiden osakkeisiin. 

Kaikissa niissä ratkaisuissa, joissa veronkiertosäännöstä sovellettiin, oli kyse huomattavasta 

epäsuhteesta yhtiölainaosuuden ja kauppahinnan välillä. Toinen eräissä tapauksissa käsillä 

ollut merkittävä veronkiertopykälän soveltamiskynnykseen ylittymiseen vaikuttava tekijä 

oli yhtiölainan epäsuhtainen kohdistaminen osakkaiden kesken, mikä mainitaan myös eri-

tyisesti veron kiertämisen tunnusmerkkinä Verohallinon ohjeessa Veron kiertämissäännök-

sen soveltaminen55.  

Juuselan mukaan ylisuurien yhtiövastikkeiden tapauksissa VML 28 §:n soveltumiseen vaa-

ditaan riittävä määrä raskauttavia seikkoja, joita ovat muun muassa kiinteistöyhtiön rahoi-

tusrakenteen poikkeuksellisuus, osakkaan verotusta koskeva tavoitteellinen tappionhankinta 

ja omistuksen kohdistuva, muita kiinteistöyhtiön osakkaita suurempi velkaosuus.56 Tavoit-

teellinen tappiollinen toiminta ja tappioiden käyttäminen muista pääomatuloista maksetta-

vien verojen vähentämiseen oli erityisesti esillä tapauksissa KHO 1993 B 519 ja KHO 1993 

B 520, joissa myös yhtiölainaosuudet olivat poikkeuksellisen suuria verrattuna velattomaan 

hintaan.  

                                                
53 Tuomi 2012, s. 27. 
54 Niskakangas 2017, s. 254. 
55 Verohallinnon ohje: Veron kiertämissäännöksen soveltaminen. 2.8.2016. Dnro A126/200/2014, kohta 4. 
56 Tikka – Nykänen – Juusela – Viitala, luku 25: Veron kiertäminen > Oikeudellisen muodon ja taloudellisen 

sisällön ristiriitatilanteet > Ylisuuret yhtiövastikkeet > Rahoitusvastikkeen muodostuminen. 
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Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi ratkaisujen KHO 1990 B 558 ja KHO 1991 T 2274 

kaltainen intressi- tai etuyhteys eri järjestelyn eri osapuolien välillä voi olla merkkinä siitä, 

että järjestely luokitellaan veron kiertämiseksi. Myös sillä, mihin pääomavastike kohdistuu, 

näyttäisi olevan jonkinlaista merkitystä myös veronkiertosäännöksen soveltumisarvioin-

nissa. Tämä ilmaistiin tapauksessa KHO 1991 T 2275, jossa pääomavastike kohdistui ni-

menomaisesti yhtiölainan korko- ja rahoitusmenoihin. Ratkaisussa tosin ei ollut käsillä mui-

takaan yllä mainittuja veron kiertämiselle tyypillisiä tunnusmerkkejä. 

Suurimmassa osassa ratkaisuja pääomavastikkeen jakautuminen yhtiölainan korko- ja ly-

hennysosuuteen otetaan huomioon vasta siinä vaiheessa, kun veronkiertosäännöksen sovel-

tamisen kynnys on ylitetty ja rajataan pääomavastikkeen vähennyskelpoista osuutta. Pää-

omavastikkeen jakautumiselle lyhennys- ja korko-osuuteen ei siis voida katsoa tarkastelta-

van oikeuskäytännön perusteella olevan itsenäisenä tekijänä erityisen painavaa merkitystä 

veronkiertosäännöksen soveltumisarvioinnissa. Esimerkiksi EVL-tapauksessa KHO 1994 B 

508, jossa veronkiertosäännöstä ei sovellettu, mainittiin nimenomaisesti, että myös yhtiölai-

nan lyhennysosuudet olivat vähennyskelpoisia. 

EVL-tapausten ja TVL-tapausten tarkastelu osoittaa, että kynnys verotuksen kiertämispykä-

län soveltamiseksi on korkeampi elinkeinotulon verotuksessa kuin henkilökohtaisen tulon 

verotuksessa. Erityisesti konserneja koskevissa EVL-ratkaisuissa KHO 1994 B 508, KHO 

1996 T 2621 ja KHO 1998 T 669 voidaan nähdä olevan sellaisia etuyhteyssuhteita, joita 

henkilöverotuksen puolella pidettäisiin veron kiertämisen merkkeinä, mutta jotka liiketalou-

dellisten perusteluiden takia ja konsernirakenteesta johtuen eivät aiheuta veronkiertosään-

nöksen soveltumista. Toisaalta liiketaloudellisten perusteluiden puute voi aiheuttaa sen, että 

veronkiertosäännöstä sovelletaan myös konsernirakenteesta aiheutuneeseen etuyhteystilan-

teeseen, kuten ratkaisussa KHO 1991 T 2274. Huomionarvoista tässä ratkaisussa on myös, 

että sen taustalla oli ainoastaan yksi henkilö, joka toimi eri konserniyhtiöiden toimitusjohta-

jana ja hallituksen puheenjohtajana. Näin voidaan sanoa, että tässä tapauksessa konsernira-

kenne ei vastannut asian todellista luonnetta, vaan konserni oli rakennettu veroedun saavut-

tamiseksi. 

1990-luvun ylisuuria yhtiövastikkeita koskevasta veron kiertämiseen liittyvästä oikeuskäy-

tännöstä ilmenevät oikeusohjeet voidaan jakaa veronkiertosäännöksen soveltumista koske-

vaan arviointiin sekä veronkiertosäännöksen soveltumisen seurausta koskeviin oikeusohjei-

siin. Tiivistetysti 1990-luvun veronkiertosäännöksen soveltumisarviointiin koskevasta 
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oikeuskäytännöstä voidaan sanoa, että ratkaisu KHO 1990 B 558 asetti rajan, jonka ylitty-

essä vastaavuusperiaatteesta voidaan poiketa ja tuloutettujen pääomavastikkeiden vähennys-

kelpoisuutta rajoittaa, jos kysymys on veron kiertämisestä. Kysymys voi olla veron kiertä-

misestä, jos rahoitusjärjestelyjen osapuolien välillä on intressiyhteys ja yhtiölainaosuudet 

kohdistuvat epätasaisesti osakkaiden kesken. Ratkaisun KHO 1991 T 2275 perusteella tu-

loutettujen pääomavastikkeiden vähentäminen on pääsääntöisesti hyväksyttävää, jos ne koh-

distuvat korko- ja muihin rahoitusmenoihin. Lisäksi ratkaisun KHO 1993 B 520 mukaan, jos 

osakkeisiin kohdistuu epätavallisen suuri osuus yhtiön veloista suhteessa kauppahintaan ja 

vuokraustoiminta on huomattavan alijäämäistä, kyse voi olla veron kiertämisestä.  

Ratkaisun KHO 1993 B 519 mukaan, jos kyse on veron kiertämisestä, pääomavastikkeiden 

vähennyskelpoisuus voidaan rajoittaa kiinteistöosakeyhtiön korkomenojen ja muiden tavan-

omaisten rahoitusmenojen kattamiseen tarvittavaan määrään. Ratkaisun KHO 1995 B 521 

mukaan pääomavastikkeiden vähennyskelpoisuus ei välttämättä veronkiertotapauksissa ra-

joitu ainoastaan kiinteistöyhtiön korkokuluja ja tavanomaisia rahoitusmenoja vastaavaan 

määrään, vaan niiden lisäksi kiinteistöyhtiön käyttöomaisuudesta tekemiä poistoja vastaava 

osuus lainanlyhennyksistä huoneistoon kohdistuvalta osalta voi olla vähennyskelpoista. Rat-

kaisun KHO 1999 T 2311 perusteella vähennyskelpoista poisto-osuutta voidaan puolestaan 

rajoittaa osakkeenomistajan omistusosuutta vastaavaan määrään, jos kiinteistöyhtiön poistot 

ylittävät yhtiön tekemät lainanlyhennykset.  

EVL-tapauksien perusteella voidaan puolestaan havaita, että elinkeinotoiminnassa veron-

kiertosäännöksen soveltumisen kynnys on korkeampi, mikäli järjestely on liiketaloudelli-

sesti perusteltavissa. Kuitenkaan täysin keinotekoisia ainoastaan veron välttelemiseen pyr-

kiviä järjestelyjä ei voida perustella liiketaloudellisillakaan syillä, kuten ratkaisusta KHO 

1991 T 2274 ilmenee. 

3.3 Uudempi oikeuskäytäntö 

3.3.1 Lomahuoneistojen vuokraamiseen liittyviä tapauksia 

1990-luvun tapausten sarjan jälkeen ylisuuria yhtiövastikkeita ja veronkiertoa koskevaan oi-

keuskäytäntö on täydentynyt käytännössä vain yhdellä julkaistulla KHO:n ratkaisulla KHO 

2015:99. Tämän lisäksi tunnetaan yksittäisiä julkaisemattomia ratkaisuja. Siinä missä 1990-

luvun ratkaisut koskivat lähinnä ammattimaista kiinteistöosakesijoitustoimintaa uudempi 
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sekä julkaistu että julkaisematon oikeuskäytäntö käsittää enemmän erinäisiä asunto- ja loma-

asuntosijoittamiseen liittyviä erityistapauksia. 

2010-luvun oikeuskäytännössä nousi esiin uusi kysymys pääomavastikkeiden vähennyskel-

poisuudesta lomahuoneistoista saatavista vuokratuloista. Hiihtokeskuksien ympäristössä 

olevien lomahuoneistojen vuokraustoiminta on sesonkikohtaista, mistä saattaa johtua, että 

toiminta on tappiollista sesonkiajan ulkopuolella, kuten kesällä. Tämän seurauksena vuok-

raustoiminta saattaa olla tappiollista koko kalenterivuodelta tai mahdollisesti myös useam-

pien vuosien ajalta, mikä herättää kysymyksen siitä, onko tappiollisen toiminnan tosiasialli-

nen tarkoitus ainoastaan muista pääomatuloista maksettavista veroista vapautuminen. Aikai-

semman 1990-luvun oikeuskäytännön mukaan tappiollinen vuokraustoiminta voi olla 

merkki veron kiertämisestä silloin, kun verovelvollisella on muita pääomatuloja. Liiketalou-

dellisestikaan useiden vuosien ajan kestävä tappiollinen toiminta ei ole perusteltua, joten 

myöskään tätä aikaisemman oikeuskäytännön mukaista veronkiertosäännöksen soveltamatta 

jättämisen mahdollistavaa argumenttia ei voida perustellusti näissä tapauksissa käyttää. 

Lomahuoneistoja koskevista tapauksista merkittävin prejudikaatti on KHO 2015:99. Rat-

kaisu ottaa myös uudelleen kantaa pääomavastikkeiden vähennyskelpoisuuden sallittuun 

määrään. Tapauksessa oli kysymys Lapin hiihtokeskuksessa sijaitsevan lomahuoneiston hal-

lintaan oikeuttavan kiinteistöyhtiön osakkeista, joiden hankintahinta oli 56 000 euroa ja 

osakkeisiin kohdistunut velkaosuus 85 200 euroa. Pääomavastikkeet oli tuloutettu. Vuok-

raustoiminnan tappioksi oli kirjattu vastikkeiden ja kulujen vähentämisen jälkeen 6 522,85 

euroa. Vuokrasopimuksen mukaan huoneistoa ei voitu käyttää omaan käyttöön. 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö oli vastineessaan viitannut KHO:n veron kiertämistä 

koskeviin ratkaisuihin KHO 1993 T 5479 (so. KHO 1993 B 519) ja KHO 1999 T 2311, 

joissa osakkeiden kauppahinta oli ollut merkittävässä epäsuhdassa osakkeisiin kohdistunee-

seen velkaosuuteen nähden samoin kuin maksettujen yhtiövastikkeiden määrä saatuihin 

vuokratuottoihin. Mainituissa tapauksissa eri osakkeisiin kohdistui myös keskenään eri suu-

ruiset velkaosuudet. Näitä erityispiirteitä ei kuitenkaan esiintynyt tässä tapauksessa. Asiassa 

ei myöskään ilmennyt muita seikkoja, kuten osapuolten välistä etuyhteyttä, joiden perus-

teella verovelvollisen voitaisiin todeta ilmeisesti ryhtyneen erityisiin toimiin, joiden tarkoi-

tuksena olisi verosta vapautuminen. 
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KHO katsoi Lapin loma-asuntojen vuokraustoiminnalle olevan tyypillistä, että vuokraus 

ajoittuu lyhyisiin kausiluontoisiin jaksoihin, minkä seurauksena asunnot ovat suuren osan 

vuodesta tyhjillään. Hallinto-oikeuden päätöstä ei muutettu, ja pääomavastikkeet olivat ko-

konaan vähennyskelpoisia. Vaikka tapauksessa oli kyse sesonkiaikaisesta lomahuoneistosta, 

vuokraustoiminnan oli tarkoitettu olevan ympärivuotista. Huoneisto ei myöskään todistetul-

lisesti ollut omassa käytössä sesonkiajan ulkopuolella, mikä oli myös vuokrasopimuksen 

nojalla kiellettyä. Lisäksi huoneistoa markkinointiin ympärivuotisesti. Tilanne oli siten eri-

lainen kuin eräässä aikaisemmassa Lapin lomahuoneistoa koskevassa aikaisemmassa ratkai-

sussa KHO 2008 T 1881, jossa kiinteistöyhtymä vuokrasi sesonkiajan ulkopuolella tyhjil-

lään olevaa mökkiä vakiintuneelle asiakaspiirille 19-21 viikon ajan. Mainitussa tapauksessa 

mökin menot olivat vähennyskelpoisia ainoastaan tosiasialliselta vuokra-ajalta.57 

Tapaus KHO 2015:99 osoittaa, että tuloutetut pääomavastikkeet voivat olla tulonhankkimis-

tarkoituksessa tehdyn sijoituksen menoina vähennyskelpoisia, vaikka sijoitustoiminta itses-

sään olisi tappiollista. Toimintaa ei siten voida pelkästään sillä perusteella pitää veron kier-

tämisenä, että osakas vähentää tällaisessa tapauksessa normaalin kirjanpidossa tuloutetun 

kuukausittaisen pääomavastikkeen.58 Huomioita ei tässä ratkaisussa kuitenkaan kiinnitetty 

aikaisempien tapausten tapaan siihen, missä määrin pääomavastike oli suhteessa yhtiölainan 

hoitokuluihin ja yhtiössä tehtäviin poistoihin.59 Tällä ei kuitenkaan ollut merkitystä, sillä 

tapauksessa ei ollut veron kiertämisestä ja aikaisemman oikeuskäytännön perusteella pää-

omavastikkeella maksettavan lyhennysosuuden rajaaminen yhtiölainan hoitokuluihin ja ta-

vanomaisesta käyttömaisuudesta tehtyihin poistoihin ei ole veron kiertämisen soveltumisar-

vioinnin kriteeri, vaan veron kiertämisen seurauksena tapahtuva vähennysoikeuden rajoitus. 

Hieman erilainen ratkaisu Hämeenlinnan HAO 27.11.2018 18/0592/1 liittyi myös Lapin 

hiihtokeskusten vuokraustoimintaan. Tapauksessa ei kuitenkaan ollut kyse keskinäisestä 

kiinteistöosakeyhtiöstä, vaan ns. tavallisesta kiinteistöosakeyhtiöstä, johon sovelletaan osa-

keyhtiölakia (OYL, 2006/624). Yhtiömuodon takia vuokrauksesta saadut vuokratulot vero-

tettiin yhtiön tulona. Yhtiö keräsi myös osakkeenomistajaltaan pääomavastiketta kiinteis-

töön liittyvien pitkävaikutteisten menojen kattamiseksi.  

                                                
57 Nykänen 2015b, s. 2. 
58 Nykänen 2015b, s. 4. 
59 Niskakangas 2017, s. 258. 
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HAO:n mukaan tapauksessa pääomavastikkeiden vähentämisestä vuokratuloista koskeva oi-

keuskäytäntö ei kuitenkaan yhtiömuodon takia tullut sovellettavaksi eikä siten maksettujen 

pääomavastikkeiden tulouttamisella yhtiön kirjanpidossa ollut ratkaisun kannalta merki-

tystä. Pääomavastikkeita ei pidetty pääomatulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtu-

neina menoina, vaan ne olivat verrattavissa tavalliseen osakeyhtiöön tehtäviksi sijoituksiksi. 

Tapaus osoittaa, että pääomavastikkeiden vähentämiseen liittyvä oikeuskäytäntö koskee ai-

noastaan keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä ja asunto-osakeyhtiöitä eikä tästä oikeuskäytän-

nöstä sovellettavia periaatteita sovelleta tavalliseen osakeyhtiöön. 

3.3.2 Julkaisemattomia ratkaisuja 

Julkaisemattomassa ratkaisussa KHO 2011 T 259360 verovelvollinen oli ostanut kauppahin-

naltaan 125 253,67 euron suuruiset kolmea liikehuoneistoa ja kolmea toimistohuoneistoa 

hallitsemaan oikeuttavat kiinteistöyhtiön osakkeet. Kauppakirjassa sovittiin myös, että myy-

jälle maksetaan tämän yhtiölle myöntämä osakkeisiin kohdistuvan 524 746,33 euron laina. 

Kauppakirjan mukaan osakkeisiin kohdistuva lainaosuus on myyjän yhtiölle myöntämä kau-

pantekotilaisuudessa maksettava konsernilaina, minkä seurauksena yhtiö oli jäänyt verovel-

volliselle lainaosuuden verran velkaa. Veroasiamies oli vaatinut, että verovelvollisen kiin-

teistöyhtiölle maksamat pääomavastikkeet katsotaan kokonaan vähennyskelvottomiksi ja 

toissijaisesti, että ne hyväksytään vähennyskelpoisiksi enintään yhtiön korkokulujen ja yh-

tiön käyttöomaisuuspoistoja huoneistoittain verovelvollisen omistusosuutta vastaavien lai-

nanlyhennysten osalta.61 

Hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan verovelvollisen omistamiin osakkeisiin kohdistuva vel-

kaosuus oli huomattavan suuri kauppahintaan verrattuna. Rahoitusjärjestelyn seurauksena 

verovelvollinen oli lainaosuuden osalta sekä velallinen että velkoja, mikä hallinto-oikeuden 

mukaan ei vastaa asian varsinaista luonnetta ja tarkoitusta. Tämän seurauksena hallinto-oi-

keus katsoi, että järjestelyyn oli ryhdytty ilmeisesti verosta vapautumisen tarkoituksesta, jo-

ten pääomavastikkeet eivät hallinto-oikeuden mukaan olleet tulonhankkimismenoina vähen-

nyskelpoisia VML 28 §:n nojalla. KHO:n lyhyiden perusteluiden mukaan lainan ottaminen 

oli riippumattomien osapuolien välisen kaupan ehto, eikä sillä, että kiinteistöyhtiön lainan 

velkoja oli rahoituksen uudelleenjärjestelyn seurauksena vaihtunut, ollut merkitystä. Kyse 

ei siis ollut sellaisesta osapuolien välisestä intressiyhteydestä, joka viittaisi veron 

                                                
60 Tapausta on kommentoitu teoksessa Knuutinen 2020, s. 160-162. 
61 Knuutinen 2020, s. 160-162. 
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kiertämiseen. KHO hyväksyi verovelvollisen valituksen ja katsoi, että VML 28 § ei sovel-

tunut, ja että pääomavastikkeet olivat kokonaan vähennyskelpoisia.62  

Tapauksessa esiintyvien poikkeuksellisten rahoitusjärjestelyjen takia sitä ei voda pitää var-

sinaisena tyyppitapauksena pääomavastikkeiden vähennyskelpoisuuteen liittyen, mikä mah-

dollisesti on myös syy sille, että tapaus ei kuulu KHO:n julkaistuihin tapauksiin. Tapauk-

sessa voidaan kuitenkin nähdä samoja piirteitä kuin tapauksessa KHO 1996 T 2621, jossa 

verovelvollinen oli lainaosuuden osalta sekä velallinen että velkoja.  

Tapauksesta KHO 2011 T 2593 ilmenee kuitenkin huomionarvoisena yksityiskohtana, että 

verovelvollisen maksamat pääomavastikkeet katsottiin hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan 

VML 28 §:n nojalla kokonaan vähennyskelvottomiksi tulonhankkimismenoiksi myös korko-

osuuden osalta. Hallinto-oikeuden päätös oli siten ristiriidassa aikaisemman 1990-luvun ve-

ronkierto-oikeuskäytännöstä ilmenevän periaatteen kanssa, jonka mukaan vähintään korkoja 

ja muita rahoitusmenoja vastaava osuus sekä mahdollisesti myös yhtiön käyttöomaisuus-

poistoja vastaava lainanlyhennysten osuus ovat vähennyskelpoisia VML 28 §:n soveltumi-

sesta huolimatta. Tapauksessa verovelvollinen oli joutunut vaatimaan toissijaisena vaati-

muksena näiden osuuksien katsomista vähennyskelpoiseksi KHO:een asti. Tämä osoittaa, 

että vaikka veronkierto-oikeuskäytännöstä ilmenevä ylisuurien yhtiövastikkeiden vähennys-

kelpoisuutta rajoittava oikeusohje on tältä osin varsin selkeä, veroviranomaiset ja tässä ta-

pauksessa jopa hallinto-oikeus soveltavat sitä varsin puutteellisesti, mikä on ongelmallista 

verovelvollisen oikeusvarmuuden kannalta. 

Julkaistuista KHO:n pääomavastikkeiden vähennyskelpoisuuteen liittyvä aikaisempi ratkai-

sukäytäntö on koskenut lähinnä liike- ja toimistohuoneistosijoitustoimintaa sekä uudemman 

oikeuskäytännön osalta lomahuoneistojen vuokraustoimintaa. Varsinaisia asuntosijoittami-

seen liittyviä ratkaisuja ei juurikaan ole julkaistu, vaikka edellä mainittu oikeuskäytäntö toki 

soveltuu myös asunto-osakeyhteisön huoneistojen vuokraustoimintaan. Julkaisemattomassa 

tapauksessa KHO 2020 T 129963 oli kuitenkin kyse nimenomaan pääomavastikkeiden vä-

hennyskelpoisuudesta asunto-osakeosakeyhtiön huoneistoista saaduista vuokratuloista. 

                                                
62 Knuutinen 2020, s. 160-162. 
63 Ratkaisuteksti saatavissa Edilex-palvelusta osoitteessa https://www-edilex-fi.libproxy.helsinki.fi/uuti-

set/63658, ks. Edilex 23.3.2020. 

https://www-edilex-fi.libproxy.helsinki.fi/uutiset/63658
https://www-edilex-fi.libproxy.helsinki.fi/uutiset/63658
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Tapaus on mielenkiintoinen myös siinä mielessä, että siitä ilmenee veronsaajien osapuolen 

varsin luova ja voimakas argumentointi oikeuskäytännössä varsin vakiintunutta vastaavuus-

periaatetta vastaan. Tapauksessa asunto-osakeyhtiö oli kirjannut kaikki verovuoden aikana 

keräämäänsä yhtiövastikkeet tulosvaikutteisesti. Verohallinto ei kuitenkaan katsonut vero-

velvollisen maksamia pääomavastikkeita vähennyskelpoisiksi vuokratuloista. Verotuksen 

oikaisulautakunta oli päätöksellään hyväksynyt vähennyskelpoiseksi sen osan omistusosuu-

den mukaisesti lasketusta osuudesta pääomavastikkeista, joka on käytetty yhtiön maksamien 

korkojen maksuun huoneistojen vuokrausajalta. Helsingin hallinto-oikeus piti voimassa ve-

rotuksen oikaisulautakunnan päätöksen. Perustelujen mukaan syy tälle oli se, että yhtiölai-

nasta osa oli osakkailta saatua velkaa, minkä seurauksena osakkaat saattoivat itse vaikuttaa 

tuloutettujen pääomavastikkeiden määrään. VML 28 §:n soveltumiseen ei kuitenkaan ollut 

vedottu.64 

KHO:n ratkaisun mukaan pelkästään se, että osa pääomavastikkeesta on käytetty verovel-

vollisen yhtiölle antaman velan lyhennykseen, minkä seurauksena hän on voinut merkittä-

vällä tavalla vaikuttaa pääomavastikkeen tulouttamiseen, ei voida katsoa täyttävän VML 28 

§:n veron kiertämisen tunnusmerkistöä. Verovelvollisen valituksesta ilmenee myös, että seu-

raavaa verovuotta koskevassa täysin vastaavassa asiassa verotuksen oikaisulautakunta oli 

hyväksynyt verovelvollisen vaatimukset yhtiövastikkeiden vähentämisestä. KHO kumosi 

hallinto-oikeuden ja verotuksen oikaisulautakunnan päätökset, ja pääomavastikkeet voitiin 

vähentää täysimääräisenä. Asiassa oli myös poikkeuksellista se, että veronsaajien vaatimus 

soveltaa järjestelyyn VML 28 §:ää otettiin esiin vasta asiaa käsiteltäessä KHO:ssa.65 

Tämä julkaisematon ratkaisu osoittaa, että vastaavuusperiaate on saavuttanut varsin vahvan 

aseman KHO:n oikeuskäytännössä, vaikka sen kestävyyttä yritettiin koetella veronsaajien 

oikeudenvalvontayksikön taholta. Tapaus näyttäisi siis asettavan lopun keskustelulle siitä, 

että voidaanko pääomavastikkeiden vähennyskelpoisuus estää pelkästään sillä perusteella, 

että pääomavastikkeilla on tosiasiallisesti vähennetty osakkaan hankintamenoa66. Siksi on-

kin erikoista, kun lisäksi otetaan huomioon aiheen ajankohtaisuus hallitusohjelmaan sisälty-

vän kirjauksenkin johdosta, että tämä ratkaisu ei ole julkaistujen tapausten joukossa. Tapaus 

myös paljastaa veronsaajien osapuolen varsin aggressiivisen vakiintunutta verotuskäytäntöä 

koettelevan argumentoinnin sekä sen, että tämän seurauksena veroviranomainen saattaa 

                                                
64 Edilex 23.3.2020. 
65 Edilex 23.3.2020. 
66 Keskustelusta tapauksen KHO 2015:99 yhteydessä ks. Niskakangas 2017, s. 257-258. 
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päätyä eri verovuosina erilaisiin ratkaisuihin keskenään samankaltaisissa tapauksissa, mikä 

on tietenkin verovelvollisen oikeusturvan kannalta ongelmallista.  

3.4 Empiirinen katsaus veron kiertämistä koskevaan oikeuskäytäntöön 

VML 28 §:n soveltuminen arvioidaan aina tapauskohtaisesti erikseen. Tuomisen mukaan 

ylisuuriin yhtiövastikkeisiin liittyvän oikeuskäytännön perusteella ei voida määritellä mate-

maattista mallia esimerkiksi oman pääoman suhteesta hankintahintaan, jonka perusteella 

voidaan todeta, että tarkasteltavassa tapauksessa on kysymys veron kiertämisestä.67 Tapauk-

sissa esiintyviä tunnuslukuja tarkastelemalla voidaan kuitenkin havaita jonkinlaisia merk-

kejä ja ohjaavia suuntaviivoja siitä, milloin veron kiertämissäännöksen soveltumiskynnys 

saattaa ylittyä.  

Veron kiertämissäännöksen soveltumisarvioinnissa vaikuttavat toki monet muutkin muutoin 

kuin numeerisesti esitettävät tapauskohtaisesti vaihtelevat tosiseikat. Kuitenkin yksi huomi-

oon otettava numeerisesti esitettävä seikka veron kiertämissäännöksen soveltumisarvioin-

nissa on poikkeuksellisen pieni kauppahinnan eli oman pääoman rahoituksen suhde osak-

keisiin kohdistuvaan yhtiölainaosuuteen eli vieraan pääoman rahoitukseen. Myös Juusela 

toteaa, että VML 28 §:n soveltuminen voi olla lähellä, jos vierasta pääomaa on omaa pää-

omaa enemmän68. Oman pääoman osuus rahoituksesta voidaan varsin helposti esittää pro-

sentuaalisena tunnuslukuna niiden tapausten osalta, joiden tapaustekstissä kauppahinnan ja 

yhtiölainaosuuden määrät ilmoitetaan. 

 
TVL/EVL Oma pääoma Vieras pääoma Oman pääoman osuus 

Veron kiertoa     

KHO 1990 B 558 TVL 71 392 248 408 22,3 % 

KHO 1995 B 521  TVL 130 000 600 000 17,8 % 

KHO 1993 B 520 TVL 1 560 262 11 490 250 12,0 % 

KHO 1991 T 2274  EVL 800 000 6 000 000 11,8 % 

KHO 1993 B 519  TVL 76 000 2 687 254 2,8 % 

KHO 1999 T 2311 TVL 10 000 600 000 1,6 % 

     

                                                
67 Tuominen 1995, s. 149. Tuomisen artikkelin kirjoittamishetken jälkeen on tosin julkaistu lisää asiaa selven-

tävää oikeuskäytäntöä, kuten tapaus KHO 1995 B 521. 
68 Tikka – Nykänen – Juusela – Viitala, luku 25: Veron kiertäminen > Oikeudellisen muodon ja taloudellisen 

sisällön ristiriitatilanteet > Ylisuuret yhtiövastikkeet > Rahoitusrakenne. 
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Ei veron kiertoa     

KHO 2015:99 TVL 56 000 85 200 39,7 % 

KHO 1994 B 508  EVL 4 224 628 14 000 000 23,2 % 

KHO 2011 T 2593 TVL 12 5254 524 746 19,3 % 

KHO 1996 T 2621  EVL 2 200 000 10 000 000 18,0 % 

KHO 1998 T 669  EVL 1 526 020 7 500 000 16,9 % 

     

Taulukko 2. Oman pääoman osuus rahoituksesta ylisuuria yhtiövastikkeita koskevissa KHO:n ta-

pauksissa. 

Taulukosta havaitaan, että kaikissa veronkiertotapauksissa kauppahinnan osuus velattomasta 

hinnasta (oman pääoman osuus) on ollut alle 25 prosenttia. Kuitenkin EVL-tapauksissa 

KHO 1994 B 508, KHO 1996 T 2621, KHO 1998 T 669 ja julkaisemattomassa tapauksessa 

KHO 2011 T 2593, joissa veronkiertosäännöstä ei sovellettu, oman pääoman osuus oli alle 

25 prosenttia, ja näistä kolmessa jälkimmäisessä peräti alle 20 prosenttia. Ratkaisussa KHO 

1994 B 508 verovelvollinen myös erityisesti vetosi siihen, että 23,2 prosentin oman pääoman 

osuus ei ole mitenkään erityisen vähäinen eikä järjestely muutenkaan epätavanomainen69.  

Veronkiertosäännöksen soveltumisen riskin voidaan nähdä kasvavan, jos oman pääoman eh-

toinen rahoitus on alle 15 prosenttia ja yhtiölainaosuus siten yli 85 prosenttia. Tarkastellun 

aineiston perusteella veronkiertosäännöstä ei jätetty soveltamatta missään sellaisessa ratkai-

sussa, jossa oman pääoman osuus rahoituksesta olisi alle 16 prosenttia.  Pelkästään rahoi-

tuksen oman pääoman osuutta tarkastelemalla ei kuitenkaan voida ratkaista, onko kyse veron 

kiertämisestä, sillä kyse on aina kokonaisarvioinnista. Tästä huolimatta nämä suhdeluvut 

voivat toimia indikaattoreina siitä, milloin veronkiertosäännös voi tulla sovellettavaksi. Mitä 

pienempi oman pääoman osuus rahoituksesta on ja mitä suurempi osuus on rahoitettu yhtiö-

lainalla, sitä veronkiertosäännös voi soveltua. 

Tarkasteltavien tapausten perusteella oman pääoman osuuden ollessa alle 25 prosentin siir-

rytään harmaalle alueelle VML 28 §:n soveltumisen suhteen. Tällöin puhutaan yli 75 pro-

sentin yhtiölainaosuudesta. Tapauksen lopputulos kuitenkin riippuu aina yksittäisistä teki-

jöistä. Kun yhtiölainaosuus on uudiskohteissa eräissä tapauksissa 70 prosenttia velattomasta 

hinnasta, tämän harmaan alueen raja on varsin lähellä. Tavanomaisessa tilanteessa 

                                                
69 Ks. KHO 1994 B 508. 
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kuitenkaan näinkään korkean yhtiölainaosuuden uudiskohteeseen sijoittavan ei voida katsoa 

ryhtyvän veron kiertämiseen, eikä siten oikeuteen vähentää tuloutetut pääomavastikkeet 

vuokratuloista voida puuttua, vaikka niillä teknisesti lyhennettäisiinkin sijoituskohteen han-

kintamenoa. 

3.5 Yhteenveto 

Veron kiertämistä koskevat KHO:n ennakkoratkaisut voidaan jaotella kahteen ryhmään: 

1990-luvun aikaisempaan ja 2000- ja 2010-lukujen uudempaan oikeuskäytäntöön. 1990-lu-

vun veronkiertotapaukset loivat pohjan myöhemmälle oikeuskäytännölle niistä perusteista, 

joiden nojalla VML 28 § soveltuu erityisesti ylisuuria yhtiövastikkeita koskevissa tapauk-

sissa, ja perusteista, joiden nojalla ratkaistaan, missä määrin pääomavastikkeen vähentämis-

oikeutta rajoitetaan (esimerkiksi yhtiölainan korkoja, rahoituskuluja tai poistoja vastaavaan 

määrään). 

Viimeisimmän KHO:n ratkaisukäytännön perusteella veronkiertosäännöksen soveltumisen 

kynnys näyttäisi olevan korkeampi kuin vanhemmassa 1990-luvun oikeuskäytännössä. Kai-

kissa uudemmissa tapauksissa KHO ratkaisi asian verovelvollisen hyväksi. KHO näyttäisi 

siten ainakin tarkasteltujen tapausten perusteella omaksuneen viimeisen kymmenen vuoden 

aikaisessa oikeuskäytännössä liberaalimman linjan pääomavastikkeen vähentämistä koske-

vissa ratkaisuissa ja antavan enemmän painoa vastaavuusperiaatteelle kuin hallinto-oikeus 

tai verotuksen oikaisulautakunta.  

Verrattuna uudempaan oikeuskäytäntöön 1990-luvun oikeuskäytännössä toisaalta oli kyse 

varsin ilmeisistä ammattimaisten kiinteistösijoittajien suorittamista veron välttämiseen pyr-

kivistä järjestelyistä, kun taas uudempi oikeuskäytäntö koskee lähinnä erinäisiä erityista-

pauksia. Siten uudempi oikeuskäytäntö ja 1990-luvun oikeuskäytäntö eivät varsinaisesti ole 

vertailukelpoisia. 1990-luvun oikeuskäytännöstä johdettuja periaatteita on arvioitu myös uu-

demmassa oikeuskäytännössä, mikä osoittaa, että vanhalla oikeuskäytännöllä on edelleen 

prejudikatiivista vaikutusta. Ylisuuriin yhtiövastikkeisiin liittyvän veron kiertämisen aihetta 

ei tosin ole julkaisussa oikeuskäytännössä 1990-luvun jälkeen edes varsinaisesti käsitelty 

tapausta KHO 2015:99 lukuun ottamatta, joten oikeuskäytännössä tapahtuneesta linjanmuu-

toksesta ei voida näin vähäisen aineiston pohjalta ei voida tehdä varsinaisia johtopäätöksiä.  
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Toinen syy verovelvollisen kannalta myönteisemmälle ratkaisukäytännölle voi olla KHO:n 

ratkaisukäytännössä ylipäätänsä maltillisempi ja vakiintuneempi VML 28 §:n soveltamisen 

linja, mikä ilmenee siinä, että KHO toimii yleislausekkeen soveltamisen hillitsijänä verovel-

volliselle myönteisissä ratkaisuissa.70 Tosin on olemassa myös ratkaisuja, kuten KHO 1993 

B 52071, jossa KHO omaksui aikaisempien oikeusasteiden ratkaisuihin verrattuna verovel-

vollisen kannalta ankaramman linjan. Selittävänä tekijänä voidaan huomioida myös korko-

jen suuruus. 2010-luvulla korkotaso on ollut matala varsinkin 1990-lukuun verrattuna, joten 

uudemmissa tapauksissa yhä suurempi osa maksetusta pääomavastikkeesta on yhtiölainan 

lyhennysosuutta suhteessa korko-osuuteen. 

Erityisesti julkaisematon tapaus KHO 2020 T 1299 näyttäisi osoittavan, että Verohallinto ja 

veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö tulkitsevat yhtiövastikkeiden vähentämistä koskevia 

normeja ankarammin huolimatta vastaavuusperiaatteen vahvasta asemasta KHO:n ratkaisu-

käytännössä. Tämä huomioiden veroviranomaisten ratkaisukäytännössä näyttäisi tämän ta-

pauksen pohjalta olevan vastaavuusperiaatteen soveltamisessa jopa merkittäviä puutteita, 

kun Verohallinto oli aluksi hylännyt tuloutettujen pääomavastikkeiden vähentämisen koko-

naan. Edes pääomavastikkeiden korko-osuutta ei ollut katsottu vähennyskelpoiseksi vuok-

ratuloista alkuperäisessä verotuspäätöksessä, vaikka tämä on varsin vahva pääsääntö aikai-

semmassa oikeuskäytännössä veronkiertosäännöksen soveltumisesta riippumatta. Pääoma-

vastikkeiden osittainen vähennyskelpoisuus oli ratkaisussa KHO 2020 T 1299 hyväksytty 

vasta verotuksen oikaisulautakunnan päätöksessä. Julkaisemattomassa tapauksessa KHO 

2011 T 2593 edes hallinto-oikeus ei hyväkysynyt korko-osuuden vähennyskelpoisuutta.  

Julkaisemattomat tapaukset paljastavat verovelvollisen kannalta sen valitettavan tosiseikan, 

että verotusta koskevat päätökset voivat sisältää merkittäviä virheitä verovelvollisen vahin-

goksi, jolloin verovelvollisen ainoa keino tilanteen korjaamiseksi on oikaisuvaatimuksen tai 

valituksen tekeminen, johon itsessään tarvitaan jonkinlaista asiantuntemusta vero-oikeu-

desta. Tapauksen KHO 2020 T 1299 tietojen pohjalta ilmenee myös, että verotuksen oikai-

sulautakunta oli kuitenkin hyväksynyt pääomavastikkeiden vähentämisen identtisessä seu-

raavaa verovuotta 2015 koskeneessa ratkaisussa. Oikeusvarmuuden kannalta tilanne on var-

sin ongelmallinen, jos veroviranomaiset soveltavat veronormeja virheellisesti 

                                                
70 Knuutinen 2020, s. 164. 
71 Ratkaisussa läänioikeus ei soveltanut veronkiertosäännöstä, mutta KHO sovelsi. 
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verovelvollisen vahingoksi tai ratkaisevat keskenään vastaavanlaisia tapauksia päätyen eri-

laisiin lopputuloksiin. 

Vastaavuusperiaatetta voidaan tästä huolimatta oikeuskäytännön perusteella pitää varsin 

vahvana periaatteena, joka syrjäyttää tehokkaasti muut tapauksissa esitetyt oikeudelliset ar-

gumentit.  Käytännössä ainoa tapa poiketa vastaavuusperiaatteesta yhtiölainan kertasuori-

tukseen liittyvän poikkeuksen lisäksi on veronkiertosäännöksen soveltaminen, vaikka ve-

ronsaajien osapuoli onkin julkaisemattomien tapauksien perusteella yrittänytkin saada ai-

kaan vastaavuusperiaatteesta poikkeavia ratkaisuja vetoamatta yleisen veronkiertosäännök-

sen soveltumiseen.  

Kriitikoiden mukaan KHO kuitenkin soveltavaa vastaavuusperiaatetta joissain tapauksissa 

varsin mekaanisesti antaen ylisuurta painoarvoa kiinteistöyhtiön keräämien yhtiövastikkei-

den kirjanpitotavalle, vaikka hallinto-oikeus ja veroviranomaiset olisivatkin kiinnittäneet 

huomiota muihin tapauksen yksityiskohtiin. Kritiikin mukaan vastaavuusperiaatteen mekaa-

ninen soveltaminen eräissä tapauksissa voi johtaa myös verovelvollisen kannalta negatiivi-

siin ja kohtuuttomiinkin tuloksiin, kuten tapauksessa KHO 2016:169, joka on saanut osak-

seen erityistä kritiikkiä juuri mekaanisen vastaavuusperiaatteen soveltamisen takia.72 

Siinä missä vastaavuusperiaatteen soveltaminen on KHO:n ratkaisukäytännössä varsin yh-

täpitävää, veronkiertosäännöksen soveltumisesta tai sen seurauksena aiheutuvasta vähennys-

kelpoisen pääomavastikkeen määrän rajoittamisesta ei välttämättä voida havaita yksiselittei-

sen yhtenäistä linjaa varsinkaan sen suhteen, millä tavoin ratkaisun KHO 1995 B 521 mu-

kanaan tuoman ohjeen mukainen kiinteistöyhtiön käyttöomaisuudestaan tekemiä poistoja 

vastaavaa lyhennysten määrä otetaan huomioon vähennyskelpoista osuutta määritettäessä. 

Poistoperiaatteen tai tapauksen KHO 1995 B 521 vaikutuksia ylipäätänsä ei esimerkiksi ar-

vioitu ratkaisun KHO 2015:99 yhteydessä, jota voidaan pitää asiaa koskevaa uudempaa oi-

keuskäytäntöä edustavana ainoana varsinaisena prejudikaattina.  

Aiemmin todetun mukaisesti yhtiölainan korkokuluja vastaava pääomavastikkeen määrä on 

kuitenkin käytännössä varsin varmuudella vähennyskelpoinen VML 28 §:n soveltumisesta 

huolimatta. Tämä on ymmärrettävää, sillä tulonhankkimistarkoitukseen otetun velan korot 

ovat esimerkiksi TVL 58.1 §:n nojalla varsin laajasti vähennyskelpoisia menoja. Jopa 

                                                
72 Kritiikistä ks. Nikula 2018 ja Nikula 2020. 
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ensimmäisessä pääomavastikkeiden vähentämiseen liittyvässä varsin ilmeisessä veronkier-

totapauksessa KHO 1990 B 558 yhtiölainan korkokuluja vastaava pääomavastikkeen määrä 

saatiin sen aikaisen sääntelyn mukaan vähentää vuokratuloista. Korko-osuuden vähennys-

kelpoisuuteen voidaan kuitenkin mahdollisesti puuttua muilla perusteilla. Julkaisematto-

massa ratkaisussa KHO 1994 T 5433 edes korko-osuutta ei voitu vähentää. Ratkaisuun ei 

kuitenkaan päädytty veronkiertosäännöksen nojalla, vaan yleisien verotusperiaatteiden no-

jalla, sillä tapauksessa toimintaa ei pidetty tuona aikana voimassa olevan verolainsäädännön 

aikaisen ansiotoiminnan piiriin kuuluvana73.  

Korkovähennysoikeuden rajoittamiseen on yhä enenevissä määrin alettu kiinnittää huomiota 

vero-oikeudessa. Erityisesti konserniyhtiöt saattavat alikapitalisoida (thin capitalization) 

pääomarakennettaan velkavetoiseksi verotuksellisista syistä tilanteissa, joissa rahoitus saa-

daan konsernin sisältä tai muulta etuyhteystaholta. Elinkeinoverotuksessa korkojen vähen-

nyskelpoisuutta rajaa EVL 18 a §, joka soveltuu riippumatta siitä, onko menettelyssä kyse 

veronkiertämistarkoituksesta.74 Säännöstä koskevan hallituksen esityksen mukaan pääoma-

vastikkeen korko-osuutta ei kuitenkaan ole nykyisestä verotuskäytännöstä poikkeavalla ta-

valla pidettävä osakkaan korkomenona tai kiinteistöyhtiön korkotulona, joten rajoituksia ei 

sovelleta pääomavastikkeen korko-osuuteen.75 On kuitenkin teoriassa mahdollista, että tar-

koituksella aiheutettuja ylisuuria korkomenoja sisältävien pääomavastikkeiden korko-osuu-

den vähennyskelpoisuus voitaisiin evätä yleisen veronkiertosäännöksen nojalla. Toistaiseksi 

kuitenkaan tähän teemaan liittyviä asunto- tai keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä koskevia 

ratkaisuja ei ole tullut vastaan ainakaan julkaistuissa KHO:n ratkaisuissa. 

  

                                                
73 Ks. ratkaisusta Tuominen 1995, s. 147. 
74 Knuutinen 2020, s. 247-250. 
75 Ks. HE 150/2018 vp, s. 37-38. 
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4 VEROSUUNNITTELUN RAJAT 

4.1 Tuloutetut pääomavastikkeet ja verosuunnittelu 

Korkea yhtiölainaosuus tuo asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön eri sidosryhmille merkittäviä 

hyötyjä. Merkittävimpänä sidosryhmiä hyödyttävänä vaikutuksena voidaan pitää osakkeiden 

vaihdettavuuden lisäämistä, sillä korkea yhtiölainaosuus alentaa osakkeiden kauppahintaa, 

mikä edistää osakkeiden vaihdettavuutta.76 Vaihdettavuushyödyn ohella yhtiölainan käyttö 

tuo sijoittajalle merkittäviä verohyötyjä. Yhtiölainan kautta vuokranantaja pystyy vähentä-

mään tuloutetuilla pääomavastikkeilla lainan korkojen lisäksi myös lainan pääoman lyhen-

nyksiä, kun taas pelkästään pankkilainaa rahoituksessa käyttävä voi vähentää ainoastaan si-

joitustoimintaan hankitun lainan korot TVL 58.1 §:n mukaisina tulonhankkimisvelan kor-

koina.77 Eräissä poikkeuksellisissa tapauksissa kuitenkin tällaiseen osakkeen hankintahinnan 

maksamiseen pääomavastikkeen muodossa voidaan puuttua yleisen veronkiertosäännöksen 

nojalla rajoittamalla pääomavastikkeen vähennyskelpoisuutta vuokratuloista.  

Tuloutetuilla pääomavastikkeilla saavutetulla verotuksen lykkäämisellä on positiivinen vai-

kutus vuokrakohteesta saatavaan kassavirtaan. Uudiskohteiden osalta kassavirtaa parantaa 

myös se, ettei tarvetta pääomavastikkeita nostavalle ja siten kassavirtaa heikentäville remon-

teille ole vuosiin.78 Vaikka suuren yhtiölainan kohteissa luovutusvoitosta maksettava vero 

on todennäköisesti pääomatulojen 30 000 euroa ylittävältä osuudelta maksettavan progres-

sion takia veroprosentiltaan korkeampi kuin vuosittain vuokratuloista maksettava vero, on 

suuren yhtiölainan kohteiden suosiminen verotuksen lykkääntymisen johdosta silti nykyar-

vomenetelmällä arvioituna tuottoisampaa velattomaan kohteeseen verrattuna erityisesti sil-

loin, jos pääoman tuotto ja aikaväli ovat tarpeeksi suuria verohaittaan verrattuna.79 Yli 10 

vuoden sijoitusajalla lykkääntyneen luovutusvoittoveron suuruutta rajoittaa myös TVL 46.1 

§:n mukainen 40 prosentin hankintameno-olettama. 

Yhtiölainarahoitetun kohteen hyötyä voidaan havainnollistaa seuraavien Oravan ja Turusen 

esittämien esimerkkien avulla, joista havaitaan, että yhtiölainalla rahoitetut kohteet tuottavat 

                                                
76 Flygare – Paukku 2020, s. 14. 
77 Niskakangas 2017, s. 253. 
78 Orava – Turunen 2019, s. 28-29. 
79 Flygare – Paukku 2020, s. 9. 
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enemmän kassavirtaa alhaisemmalla prosentuaalisella vuokratuottovaatimuksella kuin ulko-

puolisella lainalla rahoitetut kohteet: 

Kassavirta, laina-aika 20 vuotta     

  Vuokratuotto-%     

Korkotaso 4 % 5 % 6 % 7 % 

2 % -103 -33 37 107 

3 % -123 -53 17 87 

4 % -145 -75 -5 65 

5 % -169 -99 -29 41 

 
     

Yhtiölainakohteen kassavirta, laina-aika 20 vuotta 

  Vuokratuotto-%     

Korkotaso 4 % 5 % 6 % 7 % 

2 % -25 53 123 193 

3 % -66 24 94 164 

4 % -106 -9 64 134 

5 % -154 -54 32 102 

Taulukko 3. Vuokratuoton ja korkotason vaikutus kassavirtaan 70 prosentin velkavivulla rahoite-

tussa kohteessa ulkopuolista lainaa (ensimmäinen taulukko) ja yhtiölainaa (toinen taulukko) käyt-

täen. Esimerkit teoksesta Orava – Turunen 2019.80 

Modernin rahoitusteorian mukaan tehokkailla markkinoilla sijoituksista saatava korkeampi 

tuotto korreloi korkeamman riskin kanssa81. Velkaantumiseen liittyvien riskien lisäksi yh-

tiölainalla tapahtuvaan verosuunnitteluun sisältyy riski siitä, että Verohallinto puuttuu me-

nettelyyn veron kiertoa koskevan VML 28 §:n nojalla. Veron kiertoa koskevan oikeuskäy-

tännön valossa vähennyskelpoisena osuutena on kuitenkin pääsääntöisesti pidetty veronkier-

tosäännöksen soveltumisesta huolimatta ainakin korko- ja muiden tavanomaisten rahoitus-

kulujen osuutta sekä lainanlyhennysten osalta yhtiön käyttöomaisuudesta tekemiä poistoja 

vastaavaa lyhennysten määrää.  

                                                
80 Esimerkit on laskettu 120 000 euron arvoisesta kohteesta, jonka hankintaan sijoittaja käyttää omaa pääomaa 

36 000 euroa ts. 30 prosenttia ja vierasta pääomaa 70 prosenttia. Ks. Orava – Turunen 2019, s. 26-28. 
81 Knüpfer – Puttonen 2018, s. 168-172. 
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Uudemmassa oikeuskäytännössä tunnetaan kuitenkin eräitä julkaisemattomia tapauksia, 

joissa veronsaajien osapuoli on vedonnut näihin rajoituksiin, mutta KHO on hyväksynyt tu-

loutettujen pääomavastikkeiden vähennyskelpoisuuden kokonaisuudessaan, vaikka tällä 

käytännössä vähennetään osakkeen hankintahintaa. On kuitenkin huomattavaa, että poikkea-

minen vastaavuusperiaatteesta vaatii nimenomaisesti, että VML 28 § tulee sovellettavaksi. 

VML 28 § toimii siten eräänlaisena kompetenssinormina, joka lisää veroviranomaisien toi-

mivaltaa lain soveltamisessa silloin, kun tarkoitus on ehkäistä veron kiertämistä normaalin 

kompetenssin ylittyessä82. 

KHO:n ratkaisukäytännössä syntyneet pääomavastikkeen vähennyskelpoisuuden rajaukset 

eivät toimi siis itsenäisinä pääomavastikkeen vähennyskelpoisuuden ”leikkureina”, vaan nii-

den soveltaminen vaatii aina VML 28 §:n soveltumisen. Tämä käy hyvin ilmi julkaisemat-

tomassa ratkaisusta KHO 2020 T 1299, jossa Verohallinto ja jopa hallinto-oikeus olivat hy-

länneet tuloutetun pääomavastikkeen lainanlyhennystä vastaavan osuuden vähennyskelpoi-

suuden ilman VML 28 §:n soveltamista. Nämä virheelliset ratkaisut kumottiin kuitenkin 

KHO:ssa, ja tuloutetut pääomavastikkeet olivat kokonaan vähennyskelpoisia.  

Myöskään ratkaisussa KHO 2015:99 ei otettu kantaa siihen, missä määrin pääomavastikkeen 

lyhennysosa olisi vähennyskelpoinen, sillä VML 28 § ei soveltunut. Pääomavastikkeen ly-

hennysosuuden vähennyskelpoisuuden rajaaminen yhtiön käyttöomaisuudesta tehtäviä pois-

toja vastaavaan lyhennysten määrään on yksi VML 28 §:n soveltumisen seuraus eikä näitä 

poistoja suurempien lyhennysten vähentäminen pääomavastikkeilla ole itsessään yksi VML 

28 §:n soveltumisen tunnusmerkeistä. 

On huomattavaa, että vaikka tuloutetun pääomavastikkeen lyhennysosuuden vähentäminen 

vuokratuloista tuo mukanaan merkittävän veroedun verrattuna yhtiön ulkopuolisella lainalla 

tapahtuvaan rahoitukseen, on tällaisessa tilanteessa kyse veron kiertämisessä vain poikkeus-

tapauksissa. Näin ollen uudiskohteeseen suhteellisen korkeahkollakin 70 prosentin yhtiölai-

naosuudella sijoittavan asuntosijoittajan oikeuteen vähentää tuloutettu pääomavastike vuok-

ratuloista ei voida puuttua voimassaolevan oikeuden perusteella normaalitapauksessa, kun 

taustalla ei ole muita veron kiertämiseen viittaavia poikkeuksellisia järjestelyjä. Erityisesti 

Verohallinnonkin ohjeissa mainittu osakkaiden kesken epäyhtäläisesti osakkeiden kesken 

jakautunut yhtiölainaosuus on varsin vahva merkki siitä, että veronkiertopykälän 

                                                
82 Knuutinen 2020, s. 73. Ks. myös Tikka 1972, s. 188-189. 
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soveltumiskynnys ylittyy83. Uudiskohteeseen sijoittava ei siis voi "vahingossa" ryhtyä me-

nettelyyn, joka on katsottava veron kiertämiseksi. 

4.2 Lykkääntyneen verotaakan eliminointi 

Normaalitapauksessa vastaavuusperiaatteen seurauksena veron maksaminen lykkääntyy 

kiinteistöyhtiön osakkeen myynnin yhteydessä tapahtuvaan luovutusvoittoverotukseen. 

Kyse on samanlaisesta lykkääntymisedusta, joka liittyy sijoitusrahastoihin, säästöhenkiva-

kuutuksiin tai vuonna 2020 voimaan tulleeseen osakesäästötiliin. Näiden instrumenttien 

kautta omistettujen omaisuuserien arvonnousun kautta syntyneistä tuotoista maksetaan vero 

vasta kuin instrumentista nostetaan varoja.84 

Eri asia on kuitenkin, jos tuloutetuilla pääomavastikkeilla saavutettu verohyöty saataisiin 

lopulliseksi. Tyypillisin tilanne, jossa tulevaisuuteen maksettavaksi lykkääntynyt luovutus-

voittovero voi eliminoitua, on kiinteistöosakkeen omistajan kuolema. Tällöin kiinteistöosake 

arvostetaan perukirjassa perintö- ja lahjaverolain (PVL, 378/1940) 5 §:n ja 9 §:n mukaisesti 

perinnönjättäjän kuolinhetken mukaiseen käypään arvoon. TVL 47 §:n mukaisesti omaisuu-

den hankintamenoksi katsotaan tällöin perintö- ja lahjaverotukesssa käytetty verotusarvo. 

Näin aikaisempi arvonnousu ei realisoidu verotettavaksi kuolinpesältä tai perinnönjaon jäl-

keen perillisiltä. Arvonnousun realisoituminen voidaan myös välttää lahjoittamalla osake. 

Vaikka saannosta maksetaan perintö- tai lahjavero, näistä vastikkeettomista saannoista mak-

settavat verot ovat huomattavasti pienempiä kuin luovutusvoitosta maksettava pääomatulon 

vero erityisesti silloin, kun otetaan huomioon perintö- ja lahjaveron suunnittelumahdollisuu-

det esimerkiksi pilkkomalla perintö pienempiin osiin useammille perillisille ja testamentin-

saajille tai lahjoittamalla osa omaisuudesta jo perinnönjättäjän eläessä.85  

Luonnollisen henkilön on kiinteistöyhtiön osakkeenomistajana myös teoriassa toisellakin ta-

valla mahdollista vapautua elinaikanaan tuloutetuilla pääomavastikkeilla tulevaisuuteen ly-

kätystä luovutusvoittoverosta. Niskakangas on esittänyt useita TVL:n verovapauksia yhdis-

televän ”aggressiivisen verosuunnittelun” mallin, jolla pääomavastikkeilla saavutetut osak-

keen luovutustilanteeseen lykätty veromäärä voidaan teoriassa eliminoida lopullisesti hyö-

dyntämällä TVL 48 §:n vakituisen asunnon luovutusvoittoverovapautta. Tällöin asunto-

                                                
83 Verohallinnon ohje: Veron kiertämissäännöksen soveltaminen. 2.8.2016. Dnro A126/200/2014, kohta 4. 
84 Niskakangas 2017, s. 253. 
85 Niskakangas 2017, s. 253. 
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osakkeen omistaja voi myöhemmin muuttaa aikaisemmin vuokraamaansa huoneistoon tai 

vuokrata aikaisemmin omana asuntonaan käytetyn asunto-osakkeen ja vähentää vuokra-

ajalta tuloutetut pääomavastikkeet vuokratuloista. Kun omistaja on jossakin vaiheessa omis-

tusajan aikana asunut huoneistossa yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajanjakson ajan, tuloutet-

tujen pääomavastikkeiden seurauksena normaalitapauksessa muodostuneesta suurehkosta 

luovutusvoitostakaan ei lopulta tarvitse maksaa pääomatulon veroa.86 Erityisesti jos omis-

tusaika on ollut pitkä, ja hankitun asunto-osakkeen kauppahinta suhteessa yhtiölainaosuu-

teen on huomattavan pieni, kuten asia uudiskohteissa tyypillisesti on, verohyöty voi olla eri-

tyisen huomattava.  

Niskakankaan esittämään verosuunnittelumahdollisuuteen voidaan lisätä vielä ensiasunnon 

ostajan saamat verovapaudet ja -edut. Koska varainsiirtovero maksetaan nykyisin voimassa 

olevan lainsäädännön mukaan osakkeen velattomasta hinnasta, ensiasunnon ostajan on mah-

dollista ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapauden takia välttyä luovutusvoittoveron li-

säksi myös varainsiirtoverosta varainsiirtoverolain (VSVL, 1996/931) 11 §:n nojalla. Ensi-

asunnon ostaja saa lisäksi TVL 131.3 §:n mukaisen korotetun alijäämähyvityksen asuntolai-

nan korkovähennyksistä, millä ei tosin lähitulevaisuudessa enää ole merkitystä asuntolainan 

korkovähennysoikeuden poistuessa asteittain vuoteen 2023 mennessä87.  

Ensiasunnon ostaja voi näin hankkia varainsiirtoverotta suurella yhtiölainaosuudella varus-

tetun uudiskohteen, jonka hän voi luovutusvoittoverovapauden saavuttamiseksi kaksi vuotta 

kohteessa asuttuaan myöhemmin vuokrata ja vähentää saaduista vuokratuloista tuloutetun 

pääomavastikkeen. Alun perin asumiskäyttöä varten hankitun huoneisto-osakkeen rahoitta-

mista varten otettu pankkilaina voidaan puolestaan muuttaa sijoituslainaksi, jolloin lainan 

korot voidaan vähentää täysimääräisesti TVL 58.1 §:n mukaisina tulonhankkimisvelan kor-

koina pääomatuloista. Ensiasunnon ostajalle tarkoitettuja verovapauksia lukuun ottamatta 

menettely voidaan toistaa joka toinen vuosi teoreettisesti rajoittamattoman monta kertaa os-

tamalla uusi uudiskohde, jossa asutaan kaksi vuotta, minkä jälkeen kohde vuokrataan.  

KHO:n pääomavastikkeiden vähennyskelpoisuutta koskeva ratkaisukäytäntö ei ole kaikkia 

tilanteita kattava eikä toistaiseksi ole saatavilla julkaistuja tapauksia, joissa olisi kyse pysy-

vän verohyödyn saavuttamiseen tietoisesti pyrkivistä järjestelyistä tuloutettujen 

                                                
86 Niskakangas 2017, s. 253. 
87 Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, talou-

dellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. s. 22. 



45 

 

pääomavastikkeiden avulla. Olemassa oleva oikeuskäytäntö ei siten tarjoa paljon tulkinta-

apua, sillä siinä otetaan enimmäkseen kantaa pääomavastikkeen muodostumiseen liittyviin 

kysymyksiin. Mikäli varsinaisen pääomavastikkeen muodostumisessa ei ole merkkejä veron 

kiertämisestä esimerkiksi ylisuuria tai osakkaiden kesken epätasaisesti jakautuvia velka-

osuuksia hyödyntämällä, kuvaillussa verosuunnittelumallissa VML 28 §:n soveltumisarvi-

oinnin painopiste kohdistuisi erityisesti TVL 48 §:ään.  

Oman asunnon luovutusvoittoverovapauden tarkoituksena on luovutusvoittoihin liittyvän 

verotuksen takia omistuksen vaihdantaa hidastavan ns. lukkiutumisvaikutuksen vähentämi-

seen asuntomarkkinoilta. Luovutusvoiton verottaminen johtaisi siihen, että kansalaiset eivät 

asuisi elämäntilanteeseensa parhaiten sopivassa asunnossa. Verovapaus mahdollistaa myös 

tietynasteisen verosuunnittelun asunnon arvoa nostamalla esimerkiksi remontoinnilla, mutta 

tämänkaltainen toiminta katsotaan yleisesti sallituksi.88 

On selvää, että asumista tukevan veroedun alkuperäisenä tarkoituksena ei ole sijoitusasun-

non hankkimisen tai vuokranantajana toimimisen kannustaminen. Toiminnan aiheuttamat 

veroseuraamukset eivät myöskään ole sopusoinnussa vastaavuusperiaatteen edustaman lo-

giikan kanssa. Niskakankaan mukaan tällainen systemaattinen verosuunnittelun muoto voisi 

ääritapauksissa johtaa VML 28 §:n soveltumiseen, mutta ei tavanomaisessa ainoastaan muu-

taman asunto-osakkeen tilanteessa. Veronkiertosäännöksen soveltaminen vaatii erityisiä 

syitä, ja erityisesti liiketaloudellisten perusteluiden puute otetaan huomioon säännöksen so-

veltumisarvioinnissa.89 Verosuunnittelumallia tarkasteltaessa on hyvä huomioon myös sii-

hen liittyvä kahden vuoden välein tapahtuva muuttaminen asunnosta toiseen, kun arvioidaan 

järjestelyn kokonaistaloudellista hyötyä suhteessa verohyötyyn.90  

4.3 Muut kuin VML 28 §:n mukaiset tavat puuttua verotukseen 

Eräissä tapauksissa erityisen suunnitelmalliseen verosuunnitteluun voidaan puuttua muilla-

kin keinoilla kuin yleistä veronkiertosäännöstä soveltamalla. Niskakangas pohtii, voisiko 

KHO:n oikeuskäytännön ns. kirvesmiestapauksia, joiden perusteella vakituisen asunnon luo-

vutusvoittoverovapaudesta on aikaisemmin poikettu, soveltaa edellä kuvattuun verosuunnit-

telumalliin. KHO:n pääosin 1980-luvulta91 peräisin olevan ratkaisukäytännön mukaan 

                                                
88 Niskakangas 2014, s. 43. 
89 Niskakangas 2017, s. 259. 
90 Niskakangas 2017, s. 253. 
91 Ks. KHO 1982 II 553 ja KHO 1983 II 573. 
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rakennusalan ammattilaisten rakentamien asuntojen myynti katsotaan elinkeinotoiminnaksi 

kolmannen myytävän asunnon jälkeen, minkä seurauksena vakituisen asunnon mukanaan 

tuomaa luovutusvoittoverovapautta ei voida soveltaa, vaikka rakennetuissa asunnoissa olisi 

rakentamisen ja myyntien väliaikana asuttu vaadittava aika.92  

Niskakangas kuitenkin toteaa, että EVL:a ei tuskin sovellettaisi vuokraustoimintaan, sillä 

aktiivista työpanosta vaativa talojen rakentaminen eroaa merkittävästi varsin vähän työpa-

nosta vaativasta asuntosijoittamisesta. Teoriassa EVL voisi soveltua vuokraustoiminnassa-

kin, jos henkilö muutoinkin on huoneistokauppojen kautta elinkeinotoiminnan piirissä.93 

Erityisesti yksityishenkilön harjoittamaa pelkkää vuokraustoimintaa ei kuitenkaan pidetä 

käytännössä milloinkaan elinkeinotoimintana, vaikka verovelvollinen omistaisi satoja asun-

toja. Esimerkiksi tapauksessa KHO 1978 II 564 säätiön harjoittamaa 400 huoneiston vuok-

raustoimintaa pidettiin henkilökohtaisessa tulonlähteessä verotettavana toimintana.94  

Sen lisäksi, että vuokraustoimintaa ei käytännössä missään tapauksessa katsota elinkeinotoi-

minnaksi, kirvesmiestapausoikeuskäytännön soveltamisessa on toinenkin ongelma. Kirves-

miestapauksia koskevan oikeuskäytännön on katsottu osittain ”vanhentuneen” ratkaisun 

KHO 2014:200 myötä, jonka perustelut viittaavat aikaisemman kirvesmiestapausoikeuskäy-

tännön rakentuneen sellaiselle verolainsäädännölle, joka ei enää ole voimassa.95 Myös jul-

kaisemattomassa tapauksessa KHO 2016 T 4693 henkilöä, joka ei ollut rakennusalan am-

mattilainen eikä työskennellyt rakennusalan yrityksessä, verotettiin TVL:n mukaan, vaikka 

kyse oli neljännestä itse rakennetun talon myynnistä.96  

Nykäsen mukaan ratkaisu KHO 2014:200 osoittaa myös sen, että PL:n vaatimus lain tasoi-

sesta verotuksen perusteiden sääntelystä otetaan vakavasti, eikä siten verovapauksien sovel-

tamisen estämiselle voida asettaa rajoituksia pelkästään tulkinnalla.97 Käytännössä kirves-

miestapausten soveltamisala on uudemman oikeuskäytännön valossa varsin suppea, sillä se 

näyttäisi mahdollisesti soveltuessaankin koskevan ainoastaan huoneistojen kauppaa harjoit-

tavia rakennusalan ammattilaisia. Näyttäisi siis siltä, että teoreettisesti ainoa mahdollinen 

keino puuttua tuloutetun pääomavastikkeen vähennysoikeuteen ja oman asunnon 

                                                
92 Myrsky 2015, s. 222. 
93 Niskakangas 2017, s. 259. 
94 Räbinä – Myllymäki – Myrsky 2019, s. 140-141. 
95 Myrsky 2015, s. 226. 
96 Ks. Niskakangas – Knuutinen, luku 5: Luovutusvoitot > Oman asunnon luovutus > Oman asunnon luovutus 

elinkeinotoimintana > Rajanvetoa: kolmas talo EVL:n puolelle? 
97 Nykänen 2015a, s. 5. 
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luovutusvoittoverovapauden yhdistävään järjestelyyn asuntosijoitustoiminnassa olisi veron-

kiertosäännöksen soveltaminen. Veronkiertosäännöksen soveltuminen edellyttäisi tosin 

poikkeuksellisia olosuhteita, joten kynnys puuttua tämänkaltaiseen toimintaan lienee varsin 

korkea. 
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5 VÄHENNYSKELPOISUUDEN TULEVAISUUS 

5.1 Nykytilan arviointia 

Pääomavastikkeiden vähennyskelpoisuus vuokratuloista on tällä hetkellä vahvasti verotus- 

ja oikeuskäytännön varassa. Aiheeseen liittyvien ratkaisujen veroviranomaisten päätösten ja 

eräissä jopa hallinto-oikeuksien ratkaisujen tarkastelu osoittaa, että pääomavastikkeiden vä-

hennyskelpoisuuteen liittyvä ratkaisukäytäntö on välillä horjuvaa. KHO:n ratkaisukäytäntö 

puolestaan on varsin yhtäpitävää, ja tähän asti tarkastellun oikeuskäytännön perusteella vas-

taavuusperiaatteesta voidaan poiketa ainoastaan yhtiölainan kertasuorituksen yhteydessä tai 

veronkiertotapauksissa.  

Vaikka KHO:n ratkaisukäytäntö onkin varsin vastaavuusperiaatteen osalta varsin yhtäpitä-

vää, oikeusvarmuuden kannalta on kuitenkin ongelmallista, jos alempien viranomaisten rat-

kaisukäytännössä esiintyy hajontaa tai puutteellista normien soveltamista verovelvollisen 

vahingoksi ja vastaavuusperiaatteesta poiketaan joillakin muilla perusteilla. Veroratkaisujen 

oikeudenmukaisuuden ja oikeusvarmuuden takaamiseksi verolain soveltamisessa tunnetaan 

ennakoitavuus- ja yhdenmukaisuusvaatimus, joista ensimmäisen mukaan verovelvollisella 

tulisi olla mahdollisuus ennakoida taloudellisten toimenpiteidensä veroseuraamukset, ja jäl-

kimmäisen mukaan samankaltaisia tapauksia on oikeudellisesti arvioitava keskenään sa-

malla tavalla98. Kirjallisuudessa on katsottu, että tulkintatilanteessa veroratkaisun ennakoi-

tavuus- ja yhdenmukaisuusvaatimuksille on annettava ehdoton etusija esimerkiksi fiskaali-

sen tulkintatavan sijaan99. 

Verovelvollisen kannalta tilanne on ongelmallinen, jos aineellisesti oikea vero-oikeudellinen 

ratkaisu on tietyissä tapauksissa saavutettavissa vain pitkän ja epävarman oikaisuvaatimus- 

ja valitusprosessin kautta. Epävarmassa tilanteessa verovelvollinen voi VML 85 §:n mukai-

sesti hakea Verohallinnolta ennakkoratkaisua, mutta tämän maksullisen menettelyn käyttä-

minen ainakin teoriassa selvissä tapauksissa vuosittain ei voida katsoa olevan taloudellisesti 

tarkoituksenmukaista. Ennakkoratkaisu ei myöskään takaa, että ratkaisu välttämättä on ve-

rovelvollisen kannalta myönteinen tai aineellisesti oikea. Nikula on kritisoinut yhtiövastik-

keiden verotuskohtelua koskevan epäselvän oikeustilan johtavan tilanteeseen, jossa 

                                                
98 Tikka 1972, s. 81-85. 
99 Tikka 1972, s. 87. 
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veroviranomaiset tekevät virheellisiä ratkaisuja, joihin verovelvolliset eivät oikeudenkäyn-

tikulujen takia hae muutosta, ja jota ei voida pitää hyvän hallinnon periaatteiden mukai-

sena100. 

Epäselvä oikeustila on myös ongelmallinen perusoikeuksien kannalta. PL 2.3 §:n yleisen 

oikeusvaltio- ja laillisuusperiaatteen mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin, ja 

kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Myös erityisen vero-oikeu-

dellisen legaliteetti- eli laillisuusperiaatteen (nullum tributum sine lege) mukaan verosta on 

säädettävä lailla101. Tämä periaate on kodifioituna valion verojen osalta PL 81.1 §:ssä ja 

kuntien verotusoikeuden osalta 121.3 §:ssä. Pääomavastikkeiden verotuskohtelua koskevan 

oikeuskäytännön kodifiointi lain tasoiseksi olisi monessa suhteessa perusteltua verovelvol-

lisen oikeusvarmuuden vahvistamiseksi.  

5.2 Verotuksen neutraliteetin näkökulma 

Yksi työkalu verotukseen liittyvän sääntelyn arvioinnissa on neutraliteetin näkökulma. Ve-

rotuksen neutraliteetilla tarkoitetaan monimerkityksellistä käsitettä, jolla viitataan siihen, 

saako verotus aikaan muita kuin veronkantoon välittömästi liittyviä vaikutuksia eli onko ve-

rotuksella ns. sivuvaikutuksia. Täydellisesti neutraalia verotusta ei kuitenkaan ole olemassa, 

vaan verotuksella on aina myös muitakin vaikutuksia, kuten vaikutuksia hintoihin.102  

Neutraalin verotuksen vastakohtana on puolestaan ohjaava verotus, jolla pyritään vaikutta-

maan hintatasoon ja hintojen suhteisiin epätavallisen voimakkaalla tavalla tai kohdistaen tätä 

vaikutusta tiettyihin hyödykkeisiin tai henkilöryhmiin.103 Tällaisia ohjaavia vaikutuksia on 

erilaisilla verosanktioilla sekä verotuilla tai –huojennuksilla.104 Esimerkkejä tällaisista tä-

män tutkimuksen aiheen piiriin kuuluvista ohjaavista vaikutuksista ovat asunto-osakeyhtiön 

osakkaan verotukseen liittyvät omistusasumista kannustavat verotuet, kuten ensiasunnon os-

tajan varainsiirtoverovapaus, verovapaa luovutusvoitto sekä asuntolainan korkojen vähen-

nyskelpoisuus.105 

                                                
100 Nikula 2018. 
101 Tikka 1972, s. 135. 
102 Wikström – Ossa – Urpilainen 2015, s. 77. 
103 Wikström – Ossa – Urpilainen 2015, s. 79. 
104 Wikström – Ossa – Urpilainen 2015, s. 83-84. 
105 Niskakangas 2014, s. 40. Vero-oikeudellisessa kirjallisuudessa on myös katsottu, että erinäisten verotukien 

ja muiden kannustimien, kuten ensiasunnon varainsiirtoverovapauden, luovutusvoittoverovapauden, asuntolai-

nan (poistuvien) korkovähennysten sekä asuntosäästöpalkkiojärjestelmän, lisäksi omistusasumista tuetaan 
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Verotuksen neutraliteetin näkökulmasta omistaja-asuja ja vuokranantajaomistaja ovat eri 

asemassa, kun puhutaan tuloutettujen pääomavastikkeiden vähentämisellä saavutettavista 

veroeduista. Omistaja-asukkaalle ei tuloutetuista pääomavastikkeista ole minkäänlaista hyö-

tyä, sillä yhtiövastikkeita pidetään vähennyskelvottomina elantomenoina, jos asunto-osake 

ei ole tulonhankkimiskäytössä106. Sellaisissa tilanteissa, joissa vakituisen asunnon luovutus-

voittoverovapautta ei voida käyttää, tuloutetuista pääomavastikkeista voi seurata omistaja-

asukkaalle epäsuotuisia veroseurauksia myös asunnon myynnin yhteydessä, sillä vastaa-

vuusperiaatteen nojalla tuloutettuja pääomavastikkeita ei lisätä osakkeen hankintamenoon. 

Varsinkin pitkällä aikavälillä tarkasteltuna luovutusvoitto ja siitä maksettava vero voivat 

kasvaa varsin suuriksikin. Eroa omistusasujien ja asuntosijoittajien välillä lisää entisestään 

asuntolainan korkovähennysoikeuden vaiheittainen poistuminen asuntosijoittajia koskevan 

tulonhankkimisvelan korkojen täysimääräisen vähennysoikeuden pysyessä ennallaan. 

Vastaavuusperiaate asettaa myös yhtiölainan kertasuorituksen ja yhtiölainan kuukausittaisen 

lyhentämisen pääomavastikkeen muodossa verotuksellisesti epäneutraaliin asemaan keske-

nään. Erityisesti tämä ilmenee ratkaisusta KHO 2016:169. Nykänen on esittänyt ratkaisuun 

liittyvää kritiikkiä juuri erityisesti verotuksen neutraliteetin näkökulmasta107. 

5.3 Lyhennysosuuden vähennyskelpoisuuden rajoittamisen vaikutukset 

Suomalaisessa oikeuslähdeopissa oikeuskäytäntö, jonka varaan yhtiövastikkeiden verokoh-

telu nykyisin perustuu, on niin sanottu heikosti velvoittava oikeuslähde. Toisin kuin lain 

tasoisen sääntelyn ja maantavan sisältävät vahvasti velvoittavat oikeuslähteet, tuomioistuin 

voi jättää ilman sanktiota heikosti velvoittavan oikeuslähteen soveltamatta ja päätyä aikai-

semmasta oikeuskäytännöstä poikkeavaan ratkaisuun, joka tosin todennäköisesti muuttuu 

ylemmässä oikeusasteessa.108 Vero-oikeudellisen laillisuusperiaatteen kannalta on ongel-

mallista, että verotuksen perusteista ei ole lain tasoista vahvasti velvoittavaa oikeuslähdettä. 

Hallitusohjelmassa mainitulla mahdollisella yhtiölainan lyhennysten tuloverokohtelua kos-

kevalla lainsäädäntömuutoksella voitaisiin mahdollisesti parantaa myös verovelvollisen 

                                                
myös sillä, että omistusasujan asumisesta saama hyöty ns. ”asuntotulo” on verotuksen neutraliteetin näkökul-

masta teoreettisesti verovapaaksi tuloksi rinnastuva tuki. Verrattuna vuokra-asumiseen omistusasujan ei tar-

vitse maksaa vuokranantajan vuokratuloista maksamaa pääomatuloveroa vastaavaa määrää. Ks. Niskakangas 

2014, s. 42. 
106 Nykänen 2016, s. 3. 
107 Nykänen 2016, s. 4. 
108 Aarnio 2011, s. 68-70. 
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oikeusturvaa kodifioimalla yhtiölainan ja pääomavastikkeiden tuloverovaikutuksia koskeva 

sääntely lain tasolle. 

Pelkästään vastaavuusperiaatteen mukaisen sääntelyn kodifiointia esimerkiksi TVL:iin voisi 

yksittäisenä lakimuutoksena pitää varsin raskaana toimenpiteenä.109 Muutos olisikin lainsää-

däntöteknisesti taloudellisempaa tehdä osana laajempaa tuloverotusta koskevaa uudistusta, 

johon mahdollinen nykyisen hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvä muutos pääomavastik-

keilla tehtävien yhtiölainan lyhennysosuuden vähennysoikeuden mahdollisesta rajoituksesta 

voisi sisältyä. Muutoksella olisi mahdollista vaikuttaa myös muihin ei toivottuihin verovai-

kutuksiin. On esimerkiksi selvää, että TVL 48 §:n mukaisen luovutusvoittoverotuksen käyt-

täminen tuloutetuilla pääomavastikkeilla vähennettyjen verojen lopulliseen eliminoimiseen 

ei ole tämän omistusasumista tukevan järjestelmän alkuperäisen tarkoituksen mukaista. Täl-

lainen järjestely ei myöskään tuskin täytä VML 28 §:n soveltumiskynnystä.  

Lainsäädäntöteitse tällaisiin järjestelyihin voitaisiin puuttua yhtiölainan lyhennysoikeuden 

vähennysoikeuden rajaamisen lisäksi myös omistaja-asukkaan luovutusvoittoverovapautta 

rajoittamalla esimerkiksi tiettyyn määräaikaan mennessä asumisen päättymisestä tai piden-

tämällä vaadittua asumisaikaa110. Koska oman asunnon luovutusvoittoverovapauden ja pää-

omavastikkeen tulouttamisen yhdistäviin järjestelyihin pyrkivä toiminta lienee varsin mar-

ginaalinen ilmiö, eikä tällaisen toiminnan voida katsoa olevan yhteiskunnallisesti merkittä-

vissä määrin verotuloja rapauttavaa, on epätodennäköistä, että lainsäätäjä puuttuisi toimin-

taan pelkästään yksittäisellä lainuudistuksella. Oman asunnon luovutusvoittoverovapauteen 

kajoaminen tai sen rajoittaminen on myös suomalaisessa omaa asuntoa arvostavassa kult-

tuurissa poliittisesti mahdoton ajatus, minkä lisäksi verovapauden on katsottu tukevan uuden 

asunnon hankintaa111. 

Verotuksen neutraliteetin näkökulmasta hallitusohjelmassa mainittu ehdotus yhtiölainan ly-

hennysosuuden rajoittamisesta vuokratuloista asettaisi pankkilainalla ja yhtiölainalla tapah-

tuvan sijoitustoiminnan samalle viivalle. Samalla poistuisi asunto- ja kiinteistösijoittajien 

käyttämä verosuunnittelumahdollisuus sekä Niskakankaan kuvailema luovutusvoittoverova-

pautta hyödyntävä ”aggressiivisen verosuunnittelun” mahdollisuus. Jos yhtiölainan 

                                                
109 Nykänen 2012, s. 163. 
110 Vaadittua asumisaikaa on aikanaan pidennetty yhdestä vuodesta nykyiseen kahden vuoden omistus- ja asu-

misaikaan vuonna 1990 voimaan tulleella sen aikasen tulo- ja varallisuusverolain muutoksella, josta säännös 

on sittemmin siirretty nykyiseen TVL:iin. Ks. HE 110/1989 vp. 
111 Myrsky 2008, s. 828. 
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lainalyhennysosuuden vähentämisen rajoitus säädettäisiin lainsäädäntöteitse on syytä ra-

jauksen oltava selkeä ja yhtiölainan lyhennysosuus määriteltävä tarkasti. Rajaa vähennys-

kelpoisen osuuden määrittämiseen voitaisiin mahdollisesti hakea 1990-luvun veronkiertoa 

koskevasta oikeuskäytännöstä. Kaikista ilmeisimmässäkin veronkiertotapauksissa pääoma-

vastikkeilla maksettava korko-osuus on ollut vähennyskelpoista, ja myöhemmän oikeuskäy-

tännön mukaan vähennyskelpoista on ollut myös tavanomaisia rahoitusmenoja sekä eräissä 

tapauksissa kiinteistöyhtiön tekemiä poistoja vastaava lyhennysten osuus.  

Mikäli mahdollisen rajauksen myötä poistoja vastaava osuus sisällytettäisiin vähennyskel-

poiseen osuuteen, tietynasteinen epäneutraalius säilyisi yhtiölainalla sijoittavan ja ulkopuo-

lisella lainalla sijoittavan yksityishenkilön välillä. Yhtiölainan kautta sijoittavilla yksityis-

henkilöillä olisi edelleen ulkopuolista lainaa käyttäviin verrattuna mahdollisuus ”poistomaa-

ilman” hyödyntämiseen. Toisaalta tämäntyyppisen rajoituksen kautta poistoperiaatteen si-

sällyttäminen vähennyskelpoiseen osuuteen toisi kiinteistön suoran omistamisen ja kiinteis-

töyhtiön kautta tapahtuvan omistuksen verotuksellisesti neutraaliin asemaan, sillä suoraan 

tulonhankinnassa käytettyjen rakennusten hankintameno voidaan vähentää vuotuisina pois-

toina myös yksityishenkilön verotuksessa TVL 114 §:n mukaisesti.  

Lainsäädäntöuudistuksen sisällön kannalta merkityksellistä on, mitkä olisivat lainsäädäntö-

uudistuksen tavoitteet: verotuksen neutraliteetin lisääminen vai valtion verotulojen lisäämi-

nen. Hallitusohjelman kirjaukseen sisältyvä maininta veropohjan tiivistämisestä näyttäisi 

viittaavan jälkimmäiseen112. Mahdollisen lakimuutoksen tavoite näkyisi esimerkiksi siinä, 

miten yhtiölainan pääomavastikkeilla maksettavan lyhennysosuuden vuokratuloista vähen-

nyskelvoton osuus vaikuttaisi jatkossa osakkeen luovutusvoittoverotuksen. Lyhennysosuu-

den kategorinen rajaaminen vuokratuloista vähennyskelvottomaksi eräksi ilman, että otet-

taisiin kantaa vastaavuusperiaatteen mukaiseen rahastoinnin ja tulouttamisen vaikutukseen 

jatkossa, voisi jopa johtaa siihen, että jatkossa tuloutettu mutta vähennyskelvoton pääoma-

vastike nostaisi edelleen osakkeen luovutusvoiton määrää. Tällöin luovutusvoittoverotuk-

sessa syntyvän neutraliteettiongelman ratkaisemiseksi ei olisi tehty mitään, vaan muutoksen 

taustalla olisi pelkästään fiskaaliset intressit.  

Yllä kuvattu tilanne johtaisi myös nykytilanteen näkökulmasta kaksinkertaiseen verotuk-

seen. Jos lainsäädäntöuudistuksessa ainoastaan poistettaisiin pääomavastikkeen 

                                                
112 Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019. Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, talou-

dellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. s. 22. 
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lyhennysosuuden vähennysoikeus vuokratuloista ilman minkäänlaisia muita muutoksia vas-

taavuusperiaatteeseen, voisi tämä johtaa sijoittajan kannalta samanlaiseen verovelvollisen 

kannalta epäedulliseen lopputulokseen kuin ratkaisussa KHO 2016:139. Pääomavastikkei-

den vastaavuusperiaatteen mukaisen kirjanpitokäsittelyn vaikutus edelleen osakkeen han-

kintahinnan määräytymiseen yhdistettynä kategoriseen tuloutetunkin pääomavastikkeen ly-

hennysosuuden vähennyskelvottomuuteen tarkoittaisi verovelvolliselle käytännössä kaksin-

kertaista verorasitusta, joka koostuisi ensin vuokratuloista maksettavasta ja lopulta myös 

varsinkin pitkällä aikavälillä suurehkoksi muodostuneesta luovutusvoitosta maksettavasta 

verosta. Tällaista yksinkertaista "patenttiratkaisua" voitaisiin pitää verovelvollisen kannalta 

varsin puutteellisena keinona ongelman ratkaisemiseen. Ratkaisusta mahdollisesti seuraisi, 

että rahastointimenettelystä tulisi nykyistä käytetympää tulouttamisen sijaan, kun lyhen-

nysosuuden vähentäminen vuokratuloista poistuisi.  

Mikäli taas vastaavasti mahdollisen uudistuksen myötä pääomavastikkeilla maksettava ly-

hennysosuus olisi aina mahdollista lisätä hankintamenoon riippumatta käsittelystä kirjanpi-

dossa, kertaluonteisen yhtiölainan maksamisen ja kuukausittain pääomavastikkeilla tapah-

tuvan lyhentämisen välinen neutraliteettiongelma poistuisi. Tällainen muutos merkitsisi kui-

tenkin radikaalia muutosta vahvasti vastaavuusperiaatteelle rakentuvasta nykyisestä oikeus-

tilasta. Toisaalta vastaavuusperiaatteen mukaista järjestelmää vastaan puhuu se, että käytän-

nössä yhtiön kannalta ei ole verotuksen kannalta merkitystä tulouttaako vai rahastoiko se 

pääomavastikkeet, sillä tuloutettujen pääomavastikkeiden kautta yhtiölle muodostunut vero-

tettava tulos pystytään joka tapauksessa eliminoimaan esimerkiksi asuintalovarauksella113. 

Yhtiölainaosuuden vähennyskelpoisuuteen on mahdollista vaikuttaa lainsäädännön keinoin 

muutenkin kuin TVL:a muuttamalla ja vastaavuusperiaatteesta poikkeamalla. Yksi keino, 

joka ei muuttaisi vastaavuusperiaatteen mukaista pääsääntöä, olisi muuttaa kirjanpi-

toasetusta siten, että pääomavastikkeen yhtiölainaosuus olisi aina rahastoitava. Voimassa-

olevan oikeuden114 mukaan pääomavastikkeen korko-osuus on aina tuloutettava. Jos esimer-

kiksi KPA:ta muutettaisiin vastaavalla tavalla sisältämään kategorinen määräys lyhen-

nysosuuden rahastoinnista, muutos olisi myös lainsäädäntäteknisesti yksinkertaisempi ja vä-

hemmän vakiintunutta oikeustilaa muuttava keino kuin TVL:n muutos. Muutoksen tavoi-

teltu vaikutus olisi kuitenkin käytännössä sama: se asettaisi yhtiön ulkopuolisella lainalla ja 

                                                
113 Nykänen 2016, s. 4. 
114 Ks. KILA 1680/2002 ja KILA 1706/2003. 
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yhtiölainalla tapahtuvan rahoituksen verovaikutukset keskenään neutraaliin asemaan. Lai-

napääoman lyhentäminen olisi molemmissa tapauksissa vähennyskelvotonta, mutta korot 

vähennyskelpoisia pääomavastikkeen korko-osuuden ollessa edelleen tuloutettavissa kiin-

teistöyhtiön kirjanpidossa. 

Lainsäädäntömuutoksen vaikutusten arvioinnissa on syytä ottaa myös huomioon, että osa 

sijoittajista on erityisesti laskenut sen varaan, että tuloutetuista pääomavastikkeista on vero-

tuksellista hyötyä. Sijoittajien kannalta suotuisan vähennysoikeuden poistumisen heikentäisi 

myös oletettavasti heidän innokkuuttaan sijoittaa erityisesti uudiskohteisiin, joissa yhtiölai-

naosuudet ovat yhtiölainarahoituksen kautta erityisesti viime aikoina olleet varsin suuria. 

Yhtiölainan lyhennysosuuden vähennyskelpoisuuteen puuttumisella olisi siten merkittäviä 

vaikutuksia asunto- ja kiinteistömarkkinoihin ja erityisesti uudisrakentamiseen, mikä on 

syytä ottaa huomioon mahdollista rajoitusta koskevassa selvityksessä. VSVL:n muutoksen 

yhteydessä hallituksen esityksessä arvioitiin, että verotaakan nosto ja veropohjan laajenta-

minen saattaisivat heikentää rakennusinvestointien kannattavuutta ja vähentävää siten ra-

kentamista115. 

Veron kiertämistä koskevista poikkeuksellisia olosuhteita ja ammattimaista kiinteistösijoi-

tustoimintaa koskevissa ratkaisuissa käytettävien äärimmäisten keinojen laajentaminen kos-

kemaan myös ei-ammattimaista asuntosijoittamista koskevia tapauksia, jossa ei ole kyse ve-

ron kiertämisestä, olisi vahva viesti yhteiskunnalta yhtiölainalla tapahtuvaa verosuunnittelua 

vastaan. Lisäksi se merkitsisi merkittävää muutosta nykyiseen vastaavuusperiaatteelle ra-

kentuvaan oikeustilaan. Käytännössä se tekisi myös vanhan oikeuskäytännön osittain mer-

kityksettömäksi, sillä veron kiertämisen soveltumiskynnyksen arvioinnilla olisi jatkossa vä-

hemmän merkitystä, jos pääomavastikkeen lyhennysosuus olisi jatkossa aina vähennyskel-

votonta.  

Ylisuuria yhtiövastikkeita koskeva veronkierto-oikeuskäytäntö ei kuitenkaan välttämättä 

menettäisi kokonaan merkitystään. Oikeuskäytäntö voisi edelleen soveltua esimerkiksi ta-

pauksiin, joissa pääomavastiketta suurennetaan korko-osuutta manipuloimalla. Myös ylei-

sen veronkiertosäännöksen soveltumisarviointiin liittyvällä tunnusmerkistöllä voisi olla 

edelleen prejudikatiivista arvoa mahdollisen muutoksen jälkeen.  

                                                
115 HE 125/2012 vp, s. 21. 
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5.4 Yhtiölaina varainsiirtoverotuksessa 

Mahdollisella yhtiölainan lyhennysosuuden vähennyskelpoisuuden rajoittamisella voidaan 

nähdä olevan samankaltaisuuksia vuoden 2013 varainsiirtoverouudistuksen edustaman lo-

giikan ja yhtiölainakäsitteen kanssa. Nykyisen VSVL 20.4 §:n mukaan osakkeisiin luovu-

tushetkellä kohdistuva yhtiölainaosuus lasketaan osakkeista maksetun kauppahinnan ohella 

varainsiirtoveron perusteeseen. Tätä 1.1.2013 voimaantullutta säädösmuutosta sovelletaan 

1.3.2013 jälkeisiin luovutuksiin. Lainmuutosta koskevan hallituksen esityksen mukaan ve-

ropohjaan otetaan mukaan myös sellaiset velat, joita osakas on oikeutettu maksamaan laina-

osuutena tai kuukausittain pääomavastikkeena116. VSVL:n järjestelmässä ei siten ole eroa 

sillä, maksetaanko yhtiölaina kerralla vai kuukausittain pääomavastikkeena. 

Veropohjan laajentamista perusteltiin erityisesti varainsiirtoveropohjan heikkenemisellä 

suurien yhtiölainaosuuksien takia117. Muutosta perusteltiin myös kiinteistöyhtiön kautta 

omistetun ja suoran kiinteistöomistuksen välisellä epäneutraaliudella sekä asunto- ja kiin-

teistöosakeyhtiöiden rahoitustapojen epäneutraalilla kohtelulla. Muutoksella pyrittiin myös 

harmonisoimaan yhtiölainan verokohtelua varainsiirtoverotuksessa tuloverotuksen 

kanssa.118 Muutoksen myötä aikaisemmat varainsiirtoveron minimointiin pyrkivät esimer-

kiksi tapauksen KHO 2002:57 kaltaiset verosuunnittelumahdollisuudet, joissa perustajara-

kentajalta hankitun osakkeen rakentamisvaiheen aikainen laina maksetaan viimeistään koh-

teen valmistumisen yhteydessä, poistuivat. 

KHO julkaisi asiaan liittyvää sekä keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä että tavallisia kiinteistöyhti-

öitä koskevaa oikeuskäytäntöä vuonna 2019. Ratkaisussa KHO 2019:135 oli kysymys kes-

kinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeen luovutuksesta sekä sen arvioinnista, kohdistuuko 

yhtiölainaosuus osakkeisiin luovutushetkellä, mikä tarkoittaisi sitä, että laina katsotaan 

osaksi varainsiirtoveron perustaa. Tapauksessa katsottiin olevan arvioitaessa yhtiölainan 

kohdistumista osakkeisiin luovutushetkellä riittävää, että yhtiölainaa lyhennettiin osakkaalta 

kerättävällä erillisellä pääomavastikkeella eikä yhtiökokouksen tai hallituksen nimenomai-

sen päätöksen yhtiölainan kohdistamiseksi katsottu olleen välttämätön. 

                                                
116 HE 125/2012 vp, s. 13. 
117 Vesikansa – Pälve 2018, s. 1-2. 
118 HE 125/2012 vp, s. 7-8. 
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Vaikka yhtiöllä ei ollut hallituksen tai yhtiökokouksen päätöstä yhtiölainaosuuden kohdis-

tamisesta, KHO perusteli vastaavan päätöksen tapahtuneen OYL 5:1.2:n ja 5:2.2:n pohjalta, 

joiden mukaan osakkeenomistajat voivat yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvista 

tai toimitusjohtajan tai hallituksen yleistoimivaltaan kuuluvista asioista. KHO:n mukaan se, 

että yhtiö oli perinyt osakkeenomistajalta erillistä pääomavastiketta, jonka osakkeenomistaja 

myös oli maksanut, osoitti osakkeenomistajan antaneen tällaisen tahdonilmaisun. Yhtiön ai-

noa osakkeenomistaja oli siten KHO:n mukaan antanut "konkludenttisen" tahdonilmaisun 

pääomavastikkeen maksamisesta. Vaikka yhtiön yhtiöjärjestyksessä säädettiin, että yhtiöön 

ei sovellettu asunto-osakeyhtiölakia, vaan osakeyhtiölakia, sisälsi yhtiöjärjestys silti mää-

räyksen maksaa pääomavastiketta pitkäaikaisten lainojen lyhentämiseksi. Nämä seikat riit-

tivät siihen, että vastikkeella lyhennettävä pankkilaina luokiteltiin osaksi varainsiirtoveron 

perustaa. 

Tapauksessa KHO 2019:136 oli puolestaan kysymys ns. tavallisen kiinteistöosakeyhtiön 

osakekannan luovutuksesta. Osakkeiden luovutuksensaaja oli kauppakirjan mukaan ottanut 

vastattavakseen, että kohdeyhtiö maksaa pankkilainansa kaupan päättämisen yhteydessä. 

Tässä tapauksessa kohdeyhtiön pankkilainaa ei rinnastettu yhtiölainaosuuden maksamiseen 

eikä se siten ollut luettavissa varainsiirtoveron perusteeseen, sillä mikään tapauksessa ei vii-

tannut siihen, että myytävän yhtiön osakkeenomistajalla olisi velvollisuus maksaa yhtiövas-

tikkeen kaltaisia eriä. Kiinteistöyhtiön yhtiöjärjestyksessä ei ollut määräystä maksaa yhtiö-

vastiketta eikä minkäänlaista muutakaan sitoumusta yhtiövastikkeen maksamisesta ollut. 

Oikeuskäytännöstä näyttäisi ilmenevän, että osakkaan vastattavakseen ottamat lainat otetaan 

todennäköisemmin mukaan veron perusteeseen keskinäisien kiinteistöosakeyhtiöiden koh-

dalla kuin ns. tavallisien kiinteistöosakeyhtiöiden kohdalla. Torkkelin mukaan keskinäisen 

kiinteistöosakeyhtiön kohdalla KHO omaksui yhtiölainaan liittyen lain sanamuotoa laajen-

tavan tulkinnan, kun taas tavallisen kiinteistöosakeyhtiön kohdalla omaksuttiin lain sana-

muodon mukainen tulkinta. Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkaalla on varsin tavan-

omaisesti velvollisuus maksaa yhtiölainaosuus, joten pienikin viite yhtiölainan suorittami-

sesta riittää siihen, että osakkaan yhtiölle tekemä suoritus luokitellaan varainsiirtoveron pe-

rusteeseen luettavaksi yhtiölainaosuudeksi riippumatta maksuvelvollisuutta koskevasta 
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muodollisesta päätöksestä. Tavallisen kiinteistöosakeyhtiön eli osakeyhtiön omistajalla taas 

tällaista velvollisuutta ei ole.119 

Vaikka varainsiirtoverotuksen yhtiölainakäsitteestä ei voida tehdä suoria päätelmiä tai rin-

nastuksia yhtiölainan merkitykseen tuloverotuksessa, on havaittavissa kuitenkin yksi mer-

kittävä ero. Siinä missä varainsiirtoverotuksessa yhtiölainaosuus lasketaan mukaan veron 

perusteeseen riippumatta siitä, lyhennetäänkö yhtiölainaosuus kertasuorituksena vai kuukau-

sittain pääomavastikkeella, tuloverotuksessa kertasuoritusta ja kuukausittain maksettavaa 

pääomavastiketta kohdellaan eri tavalla riippuen siitä, tuloutetaanko pääomavastike vai ei. 

Nikula näkee, että erityisesti varainsiirtoverolain uudistuksen myötä kirjanpitotavan vaiku-

tuksen painottaminen tuloverotuksessa siihen, miten yhtiölainan kuukausittain maksettavaa 

lyhennystä verotuksessa kohdellaan, näyttäytyy epäloogiselta120. 

Geitel on puolestaan kritisoinut vuoden 2013 varainsiirtoverouudistusta eräänlaiseksi ”sil-

mänkääntötempuksi”, joka häivyttää eroa oman ja vieraan pääoman välillä. Geitelin mukaan 

yhtiölaina näyttäytyy varainsiirtoverouudistuksen kautta eräänlaisena osakkaan tekemänä 

nyt tai tulevaisuudessa yhtiölle maksettavana pääomasijoituksena, jonka maksamisen aiko-

misestakin varainsiirtovero tulee ostajan maksettavaksi. Toisin kuin osakeyhtiöoikeudessa 

esiintyvä välipääomainstrumentiksi luokiteltava OYL 12 luvun mukainen osakeyhtiön pää-

omarakenteen vahvistamiseksi tarkoitettu pääomalaina, yhtiölaina lisää kuitenkin velkaan-

tumista.121 

  

                                                
119 Torkkel 2020, s. 147. 
120 Nikula 2020, ks. myös Nikula 2018. 
121 Geitel 2019. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mihin pääomavastikkeilla tapahtuvan vero-

suunnittelun ja veron kiertämisen raja muodostuu. VML 28 §:n yleislausekeluonteesta joh-

tuen täysin matemaattisen tarkkaa yksiselitteistä sallitun verosuunnittelun rajaa on mahdo-

tonta muodostaa etukäteen, mutta pääpiirteittäinen rajanveto on suhteellisen selkeä. 

1990-luvun oikeuskäytännön perusteella havaitaan, että yleisen veronkiertosäännöksen so-

veltuessakin korko- ja tavanomaisia rahoitusmenoja ja eräissä tapauksissa myös yhtiön te-

kemiä käyttöomaisuuspoistoja vastaava lyhennysten määrä on vähennyskelpoista. VML 28 

§:n soveltuminen vaatii, että kyse on poikkeuksellisista olosuhteista, joita ovat muun muassa 

etu- tai intressiyhteys järjestelyn osapuolten kesken, alijäämäisen vuokraustoiminnan tarkoi-

tuksellinen aikaansaaminen muista pääomatuloista vähennyskelpoisten tappioiden aikaan-

saamiseksi, yhtiölainan epätasainen jakautuminen osakkaiden kesken ylisuurien pääomavas-

tikkeiden aikaansaamiseksi sekä ylipäätänsä korkea yhtiölainaosuus. Mitä suurempi yhtiö-

lainan osuus on velattomasta hinnasta, sitä todennäköisempää on, että järjestelyä pidetään 

veron kiertämisenä. Erityisesti elinkeinotulon verotusta koskevissa ratkaisuissa kynnys ylei-

sen veronkiertosäännöksen soveltamiselle on korkeampi, jos järjestelylle on liiketaloudelli-

sia perusteita. 

Pääomavastikkeiden vähennyskelpoisuuden rajoitusta voidaan soveltaa ainoastaan VML 28 

§:n soveltumisen seurauksena, vaikka erityisesti julkaisemattomasta oikeuskäytännöstä il-

menee, että veroviranomaiset ovat pyrkineet rajoittamaan pääomavastikkeiden vähennyskel-

poisuutta samoilla periaatteita, vaikka VML 28 §:n soveltumiseen ei ole vedottu. Julkaise-

mattomien tapausten tarkastelu antoi viitteitä siitä, että veroviranomaiset ja jopa hallinto-

oikeudet saattavat poiketa vastaavuusperiaatteesta vakiintuneelle oikeuskäytännölle tunte-

mattomilla perusteilla. KHO:n linjan mukaisesti pääomavastike on kuitenkin poikkeuksetta 

vastaavuusperiaatteen mukaisesti vähennyskelpoinen vuokratuloista, jos se on tuloutettu 

kiinteistöyhtiön kirjanpidossa lukuun ottamatta tilannetta, joissa yhtiölaina maksetaan kar-

tasuorituksena tai VML 28 § soveltuu. 

Tutkimuksessa tehtiin myös lyhyt empiirinen katsaus pääosin julkaistusta KHO:n oikeus-

käytännöstä. Vaikka tarkasteltujen KHO:n tapausten otanta on suppea, voidaan aineistoa tar-

kastelemalla kuitenkin havaita, että yleisen veronkiertosäännöksen soveltumisen riski kas-

vaa merkittävästi, kun yhtiölainaosuus on yli 85 prosenttia kohteen velattomasta hinnasta. 
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Sen selvittämiseen, miten hyvin hallinto-oikeudet soveltavat vastaavuusperiaatetta ja missä 

määrin ja millä perusteilla siitä poiketaan, tarvittaisiin jatkotutkimuksena laajempi empiiri-

nen katsaus julkaisemattomista pääomavastikkeiden vähentämistä koskevista ratkaisuista, 

joiden tarkastelussa huomioitaisiin erityisesti se, onko vastaavuusperiaatteen mukaista pää-

sääntöä sovellettu KHO:n mukaisen linjan mukaisesti.  

Samanlainen empiirinen katsaus olisi syytä tehdä myös niistä pääomavastikkeiden vähentä-

mistä koskevista ratkaisuista, joissa yleistä veronkiertosäännöstä on sovellettu. Tässä kat-

sauksessa olisi puolestaan syytä tarkastella, missä määrin hallinto-oikeudet rajoittavat pää-

omavastikkeen vähennyskelpoisuutta vuokratuloista veronkiertotapauksissa. Tässä tutki-

muksessa tarkastelluista julkaisemattomista tapauksista ilmenee viitteitä siitä, että hallinto-

oikeudet eivät välttämättä sovella johdonmukaisesti KHO:n 1990-luvun oikeuskäytännöstä 

peräisin olevaa oikeusohjetta, jonka mukaan pääsääntöisesti ilmeisimmissäkin veronkierto-

tapauksissa pääomavastikkeiden korko- ja tavanomaisia rahoitusmenoja vastaava osuus sekä 

eräissä tapauksissa kiinteistöyhtiön käyttöomaisuuspoistoja vastaava lyhennysten osuus on 

veronkiertosäännöksen soveltumisesta huolimatta vähennyskelpoista vuokratuloista.  

Oikeuskäytäntö ei kuitenkaan ota suoraan kantaa tuloutettujen pääomavastikkeiden kautta 

tapahtuvan yhtiölainan lyhennysosuuden vähentämisen vuokratuloista sekä oman asunnon 

luovutusvoittoverovapauden ja muihin asumiseen liittyvien veroetujen yhdistämiseen pyrki-

vien suunnitelmallisten järjestelyjen hyväksyttävyyteen. Teoriassa nämä järjestelyt mahdol-

listavat lykkääntymisedun kautta muodostuneen tulevaisuudessa maksettavan luovutusvoit-

toverovelan eliminoimisen, mikä ei vastaa järjestelmän alkuperäistä tarkoitusta, mutta on 

toistaiseksi epäselvää (ja varsinkin yksittäisten huoneisto-osakkeiden kohdalla jokseenkin 

epätodennäköistä) voidaanko tällaisiin järjestelyihin puuttua VML 28 §:n nojalla. Myöskään 

pääomavastikkeen korko- ja rahoitusmenojen kattamiseen kohdistuvan osuuden käyttämistä 

veron kiertämisen keinona koskevaa oikeuskäytäntöä ei ainakaan toistaiseksi ole julkaistu. 

Verovelvollisen oikeusturvan parantamiseksi vastaavuusperiaatteen mukaisen pääsäännön 

ja siihen kohdistuvan yhtiölainan kertasuoritusta ja veronkiertoa koskevan poikkeuksen kir-

jaaminen lainsäädäntöön olisi jokseenkin perusteltua, sillä ratkaisukäytäntö ei yllä todetun 

mukaisesti aina ole hallintotuomioistuimissa ja veroviranomaisissa vakiintuneen oikeuskäy-

tännön mukaista. Julkaisemattomista ratkaisuista havaitaan myös, että veronsaajien osapuoli 

on vedonnut esimerkiksi siihen, että vastaavuusperiaatteesta poikettaisiin estämällä tuloutet-

tujen pääomavastikkeiden vähennyskelpoisuus ilman, että VML 28 §:ää sovellettaisiin. 
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Tuomioistuimet eivät ole muodollisesti sidottuja aikaisempaan oikeuskäytäntöön, vaikkakin 

on epätodennäköistä, että vakiintuneesta oikeuskäytännöstä poikkeava linja muuttuisi va-

kiintuneen linjan mukaiseksi ratkaistaessa asiaa korkeammissa tuomioistuimissa. Äärimmäi-

sessä tilanteessa verovelvollinen saattaa kuitenkin joutua maksamaan veroa ainoastaan sen 

takia, että veronsaajien osapuoli on onnistunut vaatimaan vero-oikeudellisesti aineellisesti 

väärän ratkaisun. Tällaisissa tapauksissa riski mielivaltaisille ratkaisuille on ilmeinen, jolloin 

verokohtelun kodifioinnille lainsäädännön tasolle voidaan nähdä painavia perusteluita. 

Hallitusohjelmassa mainittu yhtiölainan lyhennysosuuden vähennyskelpoisuutta rajoittava 

muutos merkitsisi varsin todennäköisesti jonkinlaista yhtiövastikkeiden tuloverokohtelua si-

sältävää lain tasoista sääntelyä. Tämä toisi myös jonkinlaista parannusta verovelvollisen oi-

keusturvan kannalta nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Mainittu muutos voidaan toteuttaa 

tuloverolakia muuttamalla, jolloin on otettava huomioon, missä määrin tämä muutos vaikut-

taisi olemassa olevaan vastaavuusperiaatteelle rakentuvaan järjestelmään. Kevyemmin vä-

hennyskelpoisuutta koskeva muutos voidaan toteuttaa kirjanpitosääntelyä muuttamalla sää-

tämällä yhtiölainan lyhennysosuus poikkeuksetta rahastoitavaksi. 

Vastaavuusperiaatteeseen nojautuvan järjestelmän kokonaismuutosta voidaan perustella eri-

tyisesti verotuksen neutraaliperiaatteen näkökulmasta, sillä muutoksen myötä kertasuorituk-

sena maksettavaa yhtiölainaosuutta ja kuukausittain maksettavaa pääomavastiketta kohdel-

taisiin luovutusvoiton verotuksessa neutraalisti keskenään. Tämä olisi linjassa nykyisen va-

rainsiirtoverotusta koskevan sääntelyn kanssa, jossa yhtiölaina lasketaan varainsiirtoveron 

perusteeseen riippumatta siitä maksetaanko yhtiölaina yhdellä kerralla vai kuukausittain 

pääomavastikkeena.  

Pääomavastikkeilla maksettavien yhtiölainan lyhennysosuuksien vähentämisen rajoittami-

seen pyrkivä mahdollisella muutoksella olisi kuitenkin varsin suuria vaikutuksia nykyiseen 

oikeustilaan. Olemassa oleva veronkierto-oikeuskäytäntö tuntee varsin selkeän pääomavas-

tikkeiden vähennyskelpoisuuden ”leikkurin”. Läheskään aina kysymys ei kuitenkaan ole ve-

ron kiertämisestä, vaikka pääomavastikkeiden kautta suoritettavilla yhtiölainan lyhen-

nysosuudet vähennettäisiinkin vuokratuloista. Vastaavuusperiaatteen seurauksena suoritet-

tava vero ainoastaan lykkääntyy kiinteistöosakkeen luovutuksen yhteyteen. Veronkier-

tosäännöksen soveltumisesta seuraavan "sanktion" laajentaminen kaikkeen pääomavastik-

keilla tapahtuvaan verosuunnitteluun olisi varsin vahva viesti yhteiskunnalta tähän päivään 



61 

 

sallittua verosuunnittelua vastaan. Muutoksella olisi myös ilmeisiä vaikutuksia kiinteistö-

markkinoiden toimintaan ja uudiskohteiden rakentamiseen. 
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