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Tausta | Hanke yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseksi

Pitkäaikainen hanke tulolähdejaon poistamisesta etenee

Tulolähdejaon taustat

 Tulolähdejaon pääasiallinen merkitys liittyi alun perin kuntien verotulojen turvaamiseen ja oikean veronsaajakunnan määräytymiseen. Sen jälkeen

tulolähdejaon tarkoituksena on ollut pitää erillään eri verolakien perusteella laskettavat verotettavat tulot.

 Tulolähdejaon takia kunkin tulolähteen verotettava tulo lasketaan erikseen. Myös tappio vahvistetaan verotuksessa tulolähteittäin.

 Tulolähteitä ovat elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteet. Yhteisön kaikkeen tuloon sovelletaan tavallisesti suhteellista 20

prosentin suuruista yhteisöverokantaa tulolähteestä riippumatta.

Nykyinen tulolähdejako on koettu ongelmalliseksi

 Verovelvollisten näkökulmasta tehottomuutta on aiheuttanut mm. tilanteet, joissa yhteisön TVL-tulolähteen tulos on tappiollinen, kun taas EVL-tulos on

voitollinen. Tappion vähentäminen ei tällöin ole ollut mahdollista EVL-tulolähteen voitosta.

 Eri verolait eroavat jonkin verran toisistaan tulon veronalaisuuden ja menon vähennyskelpoisuuden osalta. Yhteisön tosiasiallinen verorasitus voi siten

olla erilainen sen mukaan, mitä lakia sen toimintaan sovelletaan.

– TVL:n ja EVL:n välillä on eroja esimerkiksi menetysten vähennyskelpoisuuden, käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen ja erilaisten 

vakuutuskorvausten veronalaisuuden ja joidenkin varausten osalta. 
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Tausta | Hanke yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseksi (jatkuu)

Pitkäaikainen hanke tulolähdejaon poistamisesta etenee

Nykyinen tulolähdejako on koettu ongelmalliseksi (jatkuu)

 Elinkeinotoiminnan käsitettä tai tunnusmerkkejä ei ole määritelty elinkeinoverolaissa, vaan se on muodostunut oikeuskäytännössä.

– Elinkeinotoiminnan tunnusmerkkeinä on tavallisesti pidetty muun muassa voiton tavoittelua, toiminnan aktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta, 

toiminnan itsenäisyyttä, laajuutta ja jatkuvuutta sekä todellisen taloudellisen riskin olemassaoloa. 

– Milloin vuokraustoiminta ja arvopaperikauppa katsotaan elinkeinotoiminnaksi?

 Konserniavustusta on voitu antaa vain liiketoimintaa harjoittavien yhtiöiden kesken. Vähennyskelpoista konserniavustusta ei siten ole voinut antaa tai

vastaanottaa yhteisö, johon sovelletaan tuloverolakia.
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Tausta | Hanke yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseksi (jatkuu)

Pitkäaikainen hanke tulolähdejaon poistamisesta etenee

Valtiovarainministeriö antoi torstaina 29.11. hallituksen esityksen yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta.

 Kyseessä on periaatteeltaan merkittävä suomalaisen verojärjestelmän muutos, josta on keskusteltu jo useita vuosia.

 Tulolähdejaon poistamisen taustalla on pitkä prosessi. Työryhmät suosittelivat tulolähdejaon poistamista jo vuosina 2002 ja 2013 annetuissa raporteissa.

 Valtionvarainministeriö antoi 22.3.2018 luonnoksen hallituksen esitykseksi koskien yhteisöjen tulolähdejaon poistamista. Lausuntokierroksen jälkeen

valtiovarainministeriö muokkasi luonnosta, ja 26.10.2018 annettiin uusi luonnos hallituksen esitykseksi lausuntokierrokselle.

– Useiden lausuntokierrosten takia hanke on viivästynyt.

– Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2019. Muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.
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Tausta | Hanke yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseksi (jatkuu)

Tavoitteena on ennustettava ja tehokas yhteisöjen verotus 

Hallituksen esityksen tavoitteet

 Hallituksen esityksen tavoitteena on yhteisöverotus, jossa yhteisön kaikki toiminta ja tulot kuuluisivat pääsääntöisesti elinkeinotoiminnan tulolähteeseen.

– Elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutettaisiin siten, että lakia sovellettaisiin yhteisöjen verotuksessa kaikkeen toimintaan lukuun 

ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettavaa maatalouden tulosta. Vaikka yhteisön toimintaan sovellettaisiin elinkeinoverolakia, ei 

sellainen toiminta, joka ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä, kuitenkaan olisi elinkeinotoimintaa.

– Yhteisön varat olisivat elinkeinotulolähteeseen kuuluvaa omaisuutta.

 Lisäksi hallituksen esityksen tavoitteena on, että yhteisöjä koskevien säännösten tulisi olla mahdollisimman selviä ja yksinkertaisia, jolloin yhteisöjen

verotus olisi nykyistä ennustettavampaa ja hallinnollisesti tehokasta.
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Pauliina Karumaa | Associate

Vaikutukset yhteisöjen verotukseen

Sivu 7BAAS 11.12.2018 – Tulolähdejaon muutokset



Tappiot

Vahvistetut tappiot on voitu vähentää vain siinä tulolähteessä, jossa ne ovat syntyneet

Nykytila

 Käytännössä tulolähdejako yhteisön verotuksessa merkitsee sitä, että

yhteisölle voi syntyä verotettavaa tuloa elinkeinotulolähteeseen samaan

aikaan, kun sillä on muun toiminnan tulolähteessä samana verovuonna

tappiota tai aikaisemmilta vuosilta vahvistettu, vielä vähentämättä oleva

tappio.

 Tulon laskenta tulolähteittäin ja tappion vähentäminen

tulolähdekohtaisesti johtaa tällöin verotettavan tulon syntymiseen,

vaikka eri tulolähteiden yhteenlaskettu tulos olisi negatiivinen.

 Jos tappiota tuottaneen tulolähteen toiminta on lakannut eikä uutta

voitollista tulosta synny tappion vähentämisaikana, joka on kymmenen

vuotta, jää tappio lopullisesti vähentämättä siitä huolimatta, että toinen

tulolähde on voitollinen.
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Tulolähdejaon poistamisen vaikutukset

 Hallituksen esityksen tavoitteena on, että jatkossa yhteisöille

vahvistettaisiin pääsääntöisesti ainoastaan EVL-tulolähteen tappio.

 Hallituksen esityksen mukaan yhteisöjen, joilla ei lain voimaantulon

jälkeen enää olisi TVL-tulolähdettä, tulisi voida vähentää kaikki

vähentämättä olevat tappiot elinkeinotulolähteessä.

– Koska muun toiminnan tulolähteen tappiot ovat syntyneet 

tulonhankkimistoiminnassa, vastaisi niiden vähentäminen 

elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloksesta tulolähteiden 

yhdistämisen tavoitetta ja tarkoitusta. 

 Lahjoitusvähennys säädettäisiin otettavaksi huomioon yhteisöjen

elinkeinotulolähteen tappion määrää laskettaessa. Nykyisin

lahjoitusvähennys otetaan huomioon vain yhteisön muun toiminnan

tulolähteen tappiota vahvistettaessa.



Omaisuuslajien muutokset

Henkilökohtaisen tulolähteen poistuessa omaisuuslajien määritelmät muuttuvat osittain

 Omaisuuslajien tehtävä elinkeinoverolaissa on luokitella erilaiset 

omaisuuserät. Se, mihin omaisuuslajiin hyödyke luetaan, vaikuttaa 

hyödykkeen hankintamenon jaksottamiseen, menetysten ja 

arvonalennusten vähennyskelpoisuuteen sekä luovutushintojen 

veronalaisuuteen.

 Ilmeisin muutos omaisuuslajien määritelmiin on uusi omaisuuslaji muu 

omaisuus (EVL 12 a §). Muuta omaisuutta voisi hallituksen esityksen 

mukaan olla vain niillä yhteisöillä, joilla ei jatkossa ole TVL-tulolähdettä.  

– Muu omaisuus olisi ns. kaatoluokka, sillä se käsittäisi sellaisen 

omaisuuden, joka ei ole elinkeinotoiminnan muihin 

omaisuuslajeihin kuuluvaa. Omaisuuserän luonne ratkaiseen aina 

omaisuuslajin. 

– Hallituksen esityksen mukaan esim. sijoitustarkoituksessa hankittu 

kiinteistö, joka on pysyvästi vuokrattu ulkopuoliselle vuokralaiselle 

tai osakkaan osakeomistusta passiivisesti hallinnoivan holdingyhtiön 

omistamat osakkeet, kuuluisivat yhteisön muuhun omaisuuteen.
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– Muuhun omaisuuteen kuuluisivat myös hyödykkeet, joita ei käytetä 

yhteisön tulonhankkimistoiminnassa. Tällaista omaisuutta ovat 

esimerkiksi osakkaan yksityiskäytössä ilman käypää vastiketta tai 

luontoisetua olevat hyödykkeet. 

 Hallituksen esityksen mukaan muun omaisuuden omaisuuslaji on tarpeen 

eräiden perusteettomien etujen estämiseksi. Esim. erilaiset 

osakesijoitukset olisi luettava käyttöomaisuuteen myös silloin, kun ne 

eivät liittyisi yhteisön varsinaiseen liiketoimintaan. 

 Aiempi EVL- ja TVL-tulolähteiden välinen rajanveto muuttuu osittain 

EVL-tulolähteen sisäiseksi omaisuuslajien väliseksi rajanvedoksi. 



Omaisuuslajien muutokset

Henkilökohtaisen tulolähteen poistuessa omaisuuslajien määritelmät muuttuvat osittain

 Rahoitusomaisuuden määritelmää väljennettäisiin vastaamaan paremmin yritysten rahavirtojen käsitettä. Yrityksen kassassa olevat rahat, 

pankkisaamiset ja lyhytaikaiset saamiset muodostavat perusosan rahoitusomaisuudesta, mutta rahoitusomaisuuteen voi kuulua myös muita vastaavaa 

tarkoitusta palvelevia omaisuuseriä (esim. osakkeet tai sijoitusrahasto-osuudet, joihin liiketoimintaan tarvittavat varat on tilapäisesti sijoitettu, sekä 

sellainen omaisuus, joka on saatu suorituksena yrityksen luovuttamasta suoritteesta). 

 Käyttöomaisuuden määritelmän sanamuotoa tarkennettaisiin siten, että käyttöomaisuutta on elinkeinossa pysyvään käyttöön tarkoitettu aineellinen ja 

aineeton omaisuus, joka palvelee yrityksen elinkeinotoimintaa välittömästi tai välillisesti. Tarkennuksella ei pyritä muuttamaan vakiintunutta 

verotuskäytäntöä. 

 Käyttöomaisuusosakkeiden käsite säilyisi muutoksen jälkeen ennallaan. Aikaisempaa oikeuskäytäntöä sovellettaisiin edelleen ratkaistaessa sitä, 

kuuluvatko osakkeet käyttöomaisuuteen. Verovapaasti luovutettavien osakkeiden luovutuksesta syntyneen voiton tai tappion verokohtelu ei muuttuisi 

nykyisestä.

 Raha-, vakuutus- ja eläkelaitosten verojen sijoittamiseksi tai sijoitusten turvaamiseksi hankittu omaisuus kuuluisi EVL 11 §:ssä tarkoitettuun 

sijoitusomaisuuteen kuten nykyisin. Raha-, vakuutus- ja eläkelaitoksilla ei nykyisin käytännössä yleensä ole muun toiminnan tulolähteeseen kuuluvaa

omaisuutta. 

 Vaihto-omaisuuden määritelmään säilyisi nykyisen verotuskäytännön mukaisena. 

Sivu 10BAAS 11.12.2018 – Tulolähdejaon muutokset



Muun omaisuuden luovutuksesta syntyneet tappiot

Muun omaisuuden luovutuksesta syntyneiden tappioiden vähentämistä rajoitettaisiin osakkeiden ja yhtiöosuuksien osalta.

 Muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden ja henkilöyhtiön osuuksien luovutuksesta syntyneet tappiot olisivat vähennyskelpoisia muun omaisuuden

luovutusvoitoista, mikä vastaisi niiden vähennyskelpoisuutta nykyisessä TVL-tulolähteessä.

 Muuhun omaisuuteen kuuluvan kiinteistön ja kiinteistöyhtiön osakkeiden luovutuksesta syntyvä tappio olisi sitä vastoin vähennyskelpoinen

elinkeinoverolain yleisten periaatteiden mukaisesti.

 Jo olemassa olevia muun toiminnan tulolähteen vähentämättä olevia luovutustappioita koskisi siirtymäsäännös:

– Niiden yhteisöjen verotuksessa, joihin ei enää sovellettaisi tuloverolakia, vähennettäisiin TVL-tulolähteen vähentämättä olevat luovutustappiot 

ensisijaisesti elinkeinotulolähteen muun omaisuuden luovutuksesta syntyneestä voitosta. Ellei tällaisia voittoja olisi, voitaisiin luovutustappioita 

vähentää myös käyttöomaisuusosakkeiden veronalaisista luovutusvoitoista ja käyttöomaisuuskiinteistöjen luovutuksesta syntyneistä voitoista.

 Muun omaisuuden luovutuksesta syntyneet tappiot saataisiin vähentää muun omaisuuden luovutuksesta syntyneistä voitoista verovuonna ja viitenä

seuraavana verovuonna.
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Muun omaisuuden luovutuksesta syntyneet tappiot

Muun omaisuuden luovutuksesta syntyneiden tappioiden vähentämistä rajoitettaisiin osakkeiden ja yhtiöosuuksien osalta.

Esim 1. Muun omaisuuden osakkeen luovutus

 A Oy:lle on muodostunut 15.000 euron luovutustappio vuonna 2020

muuksi omaisuudeksi katsotun osakkeen luovutuksesta.

 Yhtiöllä on samana vuonna 8.000 euron suuruiset luovutusvoitot

muun omaisuuden luovutuksesta ja 5.000 euron luovutusvoitot

rahoitusomaisuuden luovutuksesta.

 Luovutustappio vähennetään vuoden 2020 muun omaisuuden

luovutusvoitoista. Rahoitusomaisuuden luovutusvoittoja ei voida

hyödyntää.

 Vähentämättä jäävä määrä eli 7.000 euroa vahvistetaan verovuoden

2020 muun omaisuuden luovutustappioksi ja vähennetään

viimeistään vuoden 2025 luovutusvoitoista.
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Esim 2. Muuhun omaisuuteen kuuluvan kiinteistön luovutus

 A Oy:lle on muodostunut 15.000 euron luovutustappio vuonna 2020

kiinteistön luovutuksesta. Kiintiestö katsottaisiin kuuluvaksi muuhun

omaisuuteen.

 Myös muuhun omaisuuteen kuuluvan kiinteistön luovutuksesta

syntyvä tappio olisi vähennyskelpoinen elinkeinoverolain yleisten

periaatteiden mukaisesti kaikista elinkeinotulolähteen tuloista.



Korkovähennysrajoitusten laajeneminen kaikkiin yhteisöihin

Uudet korkovähennysrajoitukset rajoittavat kaikkien tulolähteiden korkojen vähentämistä verovuodesta 2019 alkaen

 Verovuodesta 2014 yhteisön sekä avoimen ja kommandiittiyhtiön oikeutta vähentää korkomenoja on rajoitettu elinkeinoverolain 18 a §:n säännöksellä.

– Vastaavaa sääntelyä ei toistaiseksi ole sovellettu tuloverolain mukaan verotettavaan toimintaan, joten muun muassa holdingyhtiöiden ja erilaista 

kiinteistötoimintaa harjoittavien yhtiöiden verotuksessa tulolähdejaon muutoksella voi olla huomattava merkitys korkomenojen 

vähennyskelpoisuuden kannalta.

 Korkovähennysrajoitusten muutoksista annettiin hallituksen esitys syyskuussa 2019. Verovuodesta 2019 alkaen korkovähennysrajoitukset koskevat

Veronkiertodirektiivin mukaisesti kaikkia yhteisöjä tulolähteestä riippumatta.

 Tulolähdejaon muutoksilla ei näin ollen ole vaikutusta korkovähennysrajoitusten soveltamiseen, koska korkovähennysrajoitukset laajenevat koskemaan

kaikkia yhteisöjä jo Veronkiertodirektiivin mukaisesti jo verovuonna 2019.

 Esimerkiksi uuden omaisuuslajin muun omaisuuden hankintaan kohdistuvat korot olisivat vähennyskelpoisia elinkeinoverolain korkomenoja koskevien

säännösten mukaisesti.
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Konserniavustuksen soveltamisalan laajentuminen

Konserniavustuksen antaminen edellyttää, että antaja ja saaja harjoittavat liiketoimintaa ja niihin sovelletaan elinkeinoverolakia

Nykytila

 Konserniavustuksesta verotuksessa annetussa laissa (825/1986, konserniavustuslaki) säädetään mahdollisuudesta antaa vähennyskelpoinen

konserniavustus toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

– Verotuksessa vähennyskelpoinen konserniavustus voidaan antaa muiden edellytysten täyttyessä vain liiketoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden tai 

osuuskuntien välillä. Konserniavustus on vähennyskelpoinen ainoastaan elinkeinotulosta. 

– Vähennyskelpoista konserniavustusta eivät siten voi antaa tai vastaanottaa esimerkiksi sellaiset konserniin kuuluvat kiinteistöjen omistamista ja 

hallintaa varten perustetut yhtiöt, joihin sovelletaan vain tuloverolakia. 

– Myös asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, joihin sovelletaan tuloverolakia, ovat nykyisellään konserniavustuslain soveltamisalan 

ulkopuolella.
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Konserniavustuksen soveltamisalan laajentuminen

Konserniavustusmahdollisuus laajenee olennaisesti tulolähdeuudistuksen yhteydessä

Tulolähdejaon poistamisen vaikutukset

 Konserniavustuslakia sovelletaan jatkossa kaikkiin EVL:n mukaan verotettaviin osakeyhtiöihin ja osuuskuntiin.

– Konserniavustuksen piiriin tulevat mm. kiinteistöliiketoimintaa harjoittavat ja osakeomistuksia hallinnoivat yhtiöt, jotka nykyään eivät voi antaa tai 

saada konserniavustusta.

– Tällaiset yhtiöt voivat jatkossa antaa ja vastaanottaa konserniavustuksen, jos muut konserniavustuslaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. 

 Konserniavustuksen muut laissa säädetyt edellytykset säilyvät ennallaan.

 Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöyhtiöt, joihin sovellettaisiin tuloverolakia, eivät jatkossakaan voisi antaa tai saada konserniavustusta.

 Hallituksen esityksen mukaan konserniavustuksella ei voisi kattaa muun omaisuuden luovutustappion määrää.

 Lakia säädettäessä konserniavustusta perusteltiin muun muassa verotuksen neutraalisuussyillä.
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Suvi Vänskä | Partner, Head of Tax Services

Vaikutukset kiinteistöalaan
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Tulolähdejaon poistumisen vaikutukset kiinteistöalaan

Nykytila

 Kiinteistöjen laajamittainenkin vuokraustoiminta tuloverolain mukaan verotettavaa toimintaa

– Ennen EVL:n (laki elinkeinotulon verottamisesta 360/1968) voimaantuloa laajaa vuokraustoimintaa voitiin pitää elinkeinotoimintana

– EVL:n valmisteluaineiston mukaan vuokraustoimintaa ei ollut tarkoitus käsitellä muusta elinkeinotoiminnasta poikkeavalla tavalla

– Oikeuskäytännössä muodostui kuitenkin tulkinta, jonka mukaan laajamittainenkaan vuokraustoiminta ei lähtökohtaisesti ole elinkeinotulolähteen 

toimintaa

 Oikeuskäytännössä pääsäännöstä muodostuneita poikkeuksia

– KHO 1992 T 4828: Vuokraaminen yksityisiltä / yrityksiltä ja lyhytaikainen edelleenvuokraaminen yrityksille

– KHO 2000 T 2885: Laaja vuokraustoiminta, pörssinoteerattu toimija, laaja ja jatkuva jalostustoiminta, aktiivinen kiinteistöhallinta

– KHO 2014:36: KKOY:n tiloja käytetään emoyhtiön liiketoiminnassa (liiketoiminnallinen yhteys)
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Tulolähdejaon poistumisen vaikutukset kiinteistöalaan

Nykytilan muutostarpeet

 Kiinteistöalan toimintaympäristö olennaisesti muuttunut EVL:n voimaantulosta

– Kiinteistömarkkinan muutokset: kansainvälisyyden lisääntyminen, uudet ammattimaiset toimijat

– Laajamittainen kiinteistötoiminta edellyttää aktiivisuutta ja henkilökuntaa

– Investointien rahoittaminen vaatii merkittäviä pääomia

 Elinkeinotoiminnan kaltaisen vuokraustoiminnan erottaminen muusta elinkeinoitoiminnasta verotuksessa ei enää nyky-ympäristössä ole kaikissa

tilanteissa perusteltua

– Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä johtuen nykytilaa ei voida muuttaa ilman lain säädöstä

– Hallituksen esityksessä ei kuitenkaan (muuttui lausuntokierrosten jälkeen) ehdoteta kiinteistöliiketoiminnan luonnehtimista elinkeinotoiminnaksi

– Sen sijaan ratkaisuksi esitetään EVL:n soveltamista yhteisöihin (pois lukien ehdotetussa EVL 2.2 §:ssä mainitut yhteisöt), jolloin käytännössä

kiinteistöliiketoiminta tulee osaksi kiinteistötoimintaa harjoittavien yhteisöjen elinkeinotoiminnan tulolähdettä
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Tulolähdejaon poistumisen vaikutukset kiinteistöalaan

Ehdotus

 Jatkossakin liike- ja ammattitoiminta muodostaa elinkeinotoiminnan tulolähteen (EVL 2.1 §), mutta yhteisöjä verotettaisiin EVL:n mukaan muustakin

toiminnasta kuin maatalouden tulosta, jolloin käytännössä niiden kaikki toiminta kuuluisi elinkeinotulolähteeseen

– Tietyt yhteisöt EVL:n soveltamisalan ulkopuolella, jolloin niiden toiminta on edelleen TVL:n (tuloverolaki, 1535/1992) mukaan verotettavaa muutoin

kuin liike- ja ammattitoiminnan osalta

 TVL:n mukaan yhteisöllä tarkoitetaan:

1. valtiota ja sen laitosta;

2. kuntaa ja kuntayhtymää;

3. seurakuntaa ja muuta uskonnollista yhdyskuntaa;

4. osakeyhtiötä, osuuskuntaa, säästöpankkia, sijoitusrahastoa, yliopistoa, keskinäistä vakuutusyhtiötä, lainajyvästöä, aatteellista tai taloudellista 

yhdistystä, säätiötä ja laitosta; 

5. ulkomaista kuolinpesää;

6. edellä tarkoitettuihin yhteisöihin verrattavaa muuta oikeushenkilöä tai erityiseen tarkoitukseen varattua varallisuuskokonaisuutta.
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Tulolähdejaon poistumisen vaikutukset kiinteistöalaan

Ehdotus

 EVL 2.2 §:n nojalla nykymallinen verotus ja kolme erillistä tulolähdettä säilyisivät seuraavilla yhteisöillä

1. Julkisyhteisö (valtio ja sen laitos, maakunnat, kuntayhtymät, kunnat, tietyt kirkot ja seurakunnat)

2. TVL 21, 21 a ja 21 b §:ssä tarkoitetut osittain verovapaat yhteisöt (yliopistot ja AMK:t)

3. Ulkomainen kuolinpesä

4. TVL 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö

5. Asunto-osakeyhtiö

6. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

7. Asunto-osuuskunta

 EVL 2.2 §:n soveltamisalan piirissä olisivat siten lähinnä osakeyhtiöt, osuuskunnat, säästöpankit sekä vakuutusyhtiöt

– Siltä osin kuin EVL:n soveltamisalan piirissä oleviin yhteisöihin sovelletaan EVL:a, niiden kaikki muu kuin maatalouden tulolähteen toiminta, mukaan 

lukien kiinteistötoiminta, verotetaan EVL:n mukaan
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Tulolähdejaon poistumisen vaikutukset kiinteistöalaan

Kiinteistöalan yhtiöiden verotus jatkossa

 Juoksevan tulon verotus

– Kiinteistöalalla toimivien osakeyhtiöiden toiminta verotettaisiin jatkossa EVL:n mukaan

– Tavallisten (ei-keskinäisten) kiinteistöyhtiöiden toiminta verotettaisiin jatkossa EVL:n mukaan

– Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden toiminta verotettaisiin kuten nykyään (TVL tai EVL)

– Asunto-osakeyhtiöiden toiminta verotettaisiin kuten nykyään (TVL) 

– Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistötoiminta verotettaisiin kuten nykyään (TVL tai EVL)

 Olennaiset muutokset juoksevan tulon verotukseen kiinteistöalan yhteisöissä

– Konserniavustus tulisi mahdolliseksi kaikkien EVL:n mukaan verotettavien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien osalta

– Kiinteistöjen tulkinnallinen tulolähdekysymys poistuisi osakeyhtiöiden ja osuuskuntien verotuksessa

– Kaikki tulonhankkimistoimintaan kuuluvat juoksevat tulot ja menot elinkeinotoiminnan tulolähteessä
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Tulolähdejaon poistumisen vaikutukset kiinteistöalaan

Kiinteistöalan yhtiöiden verotus jatkossa

 Poistot

– Muuhun omaisuuteen kuuluvien hyödykkeiden hankintameno jaksotettaisiin samalla tavoin kuin vastaavan käyttöomaisuushyödykkeen

hankintameno

– Kuluvan omaisuuden poistot kuten kuluvan käyttöomaisuuden poistot

– Kulumattoman omaisuuden hankintameno vähennetään vasta, kun omaisuus luovutetaan tai menetetään

– Poistojen tekemisen edellytyksenä hyödykkeen hankkiminen tulonhankkimistarkoitukseen (hankintamenoa vastaava vähennysoikeus

luovutushinnasta omaisuutta luovutettaessa)
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Tulolähdejaon poistumisen vaikutukset kiinteistöalaan

Kiinteistöalan yhtiöiden verotus jatkossa

Kiinteistöjen ja kiinteistöosakkeiden luovutusvoitot ja –tappiot

 Elinkeinotoiminnan käytössä olevat kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet käyttöomaisuutta

– luovutusvoitot veronalaisia elinkeinotoiminnan tuloja

– luovutustappiot elinkeinotoiminnan tuotoista vähennyskelpoisia

 Muuta kuin liike- tai ammattitoimintaa varten hankitut kiinteistöt muuta omaisuutta

– luovutusvoitot veronalaisia elinkeinotoiminnan tuloja

– luovutustappiot elinkeinotoiminnan tuotoista vähennyskelpoisia

 Muuta kuin tulonhankkimistarkoitusta varten hankitut kiinteistöt muuta omaisuutta

– luovutusvoitot veronalaisia elinkeinotoiminnan tuloja

– luovutustappiot kokonaisuudessaan vähennyskelvottomia
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Tulolähdejaon poistumisen vaikutukset kiinteistöalaan

Asuintalovaraus

 Asuintalovaraus on TVL:ssä määriteltyjen yhteisöjen käytössä oleva ennenaikainen kulukirjaus tulevia asuinrakennuksen ja sen tontin korjaus-, käyttö- ja

huoltomenoja varten

 Nykyisen asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain (Asuintalovarauslaki, 846/1986) mukaan asuintalovarausta ei voi vähentää elinkeinotulosta

– Poikkeuksena yhteisöt, joiden pääasiallinen toiminta on kiinteistötoimintaa ja jos sillä on lainaa tai korkotukea jonkin Asuintalovarauslaissa

mainitun lain perusteella (esim. aravalaki)

 Yhteisöjen tulolähdeuudistuksella ei ole tarkoitus muuttaa Asuintalovarauslain nykyistä soveltamisalaa

– Asuintalovarauslain nykyistä soveltamisalaa täsmennetään niin, että asuinrakennuksia omistavat yhteisöt voisivat vähentää varauksen, vaikka

yhteisöön jatkossa sovellettaisiin elinkeinoverolain säännöksiä yhteisömuodon perusteella silloin, kun yhteisön toiminta ei ole EVL 1.1 §:ssä

tarkoitettua liiketoimintaa
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Vaikutukset yleishyödyllisten 
yhteisöjen verotukseen
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Yleishyödylliset yhteisöt

Yleishyödyllisen yhteisöjen tunnusmerkit

 Tuloverolain 22 §:n mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos:

– se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä,

– sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin,

– se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna 

hyvityksenä.

 Kaikkien tuloverolain 22 §:ssä lueteltujen edellytysten tulee täyttyä yhtäaikaisesti, jotta yhteisöä voidaan pitää yleishyödyllisenä.

– Yleishyödyllisyys arvioidaan sekä yhteisön sääntöjen että tosiasiallisen toiminnan perusteella. 

– Yhdistys tai säätiö ei tule yleishyödylliseksi vain sääntöjen perusteella, jollei se toimi niiden mukaisesti.

– Toisaalta säännöt saattavat estää sen, että yhdistystä tai säätiötä voitaisiin pitää yleishyödyllisenä. Yleishyödyllisyyden esteenä voi olla esimerkiksi se, 

että yhdistys jakaa jäsenilleen voittoa tai yhdistyksen purkautuessa varallisuus jaetaan jäsenille.

– Ratkaisu yleishyödyllisyydestä tehdään aina kokonaisarvioinnin perusteella.
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Yleishyödylliset yhteisöt

Yleishyödyllisten yhteisöjen toiminta

 TVL 22 §:n mukaan yleishyödyllisen yhteisön tulee toimia yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi.

 Yleishyödyllinen yhteisö voi kuitenkin harjoittaa myös muuta kuin yleishyödyllistä toimintaa, kuten elinkeinotoimintaa.

 Jos yhteisön harjoittama yleishyödyllinen toiminta on vain vähäistä suhteessa muuhun toimintaan, ei yhteisöä pääsääntöisesti pidetä yleishyödyllisenä

yhteisönä.

– Laajamittaisen ja itsenäisen elinkeinotoiminnan tai muun kuin yleishyödyllisen toiminnan harjoittaminen voi siten johtaa yleishyödyllisyysstatuksen 

menettämiseen.

 Laajakaan sijoitustoiminta ei lähtökohtaisesti ole yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintaa.

– Siitä huolimatta sijoitustoiminta voi johtaa yleishyödyllisyysstatuksen menettämiseen, jos yhteisön varsinainen yleishyödyllinen toiminta on vähäistä. 
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Yleishyödylliset yhteisöt

Yleishyödyllisen yhteisön verotus

 TVL 23 §:n mukaan yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen saamastaan elinkeinotulosta.

 Yleishyödyllisen yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tulot ovat sille verovapaata tuloa lukuun ottamatta kiinteistön tuottamaa tuloa. Tällaisia

verovapaita henkilökohtaisia tuloja ovat esimerkiksi:

– Jäsenmaksut,

– Osingot,

– Korot,

– Luovutusvoitot muusta kuin elinkeinotoimintaan kuuluvasta omaisuudesta.

 Yleishyödyllisen yhteisön kaikki elinkeinotulolähteeseen kuuluvat tulot ovat veronalaista elinkeinotuloa.

 Koska elinkeinotulo on osittain verovapaiden yhteisöjen verotuksessa veronalaista samaan aikaan, kun muita tuloja koskee rajoitettu veronlaisuus tai

verovapaus, on tulolähdejaolla huomattava merkitys näille yhteisöille.
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Yleishyödylliset yhteisöt

Esimerkki 1 – Vähäinen elinkeinotoiminta

 A Yhdistys on vapaaehtoiseen työhön perustuva urheiluseura.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää liikunnan harrastamista.

 Toimintaa rahoitetaan pääasiallisesti jäsenmaksuin sekä urheilukilpailuista

ja myyjäisistä saatavilla tuloilla.

 Urheiluseuralla on lisäksi pieni kioski. Kioskitoiminnan tuotot ovat

vähäiset suhteessa urheiluseuran muusta toiminnasta saamiin tuottoihin.

 Kioskitoiminnan harjoittaminen ei liity urheiluseuran varsinaisen

yleishyödyllisen tarkoituksen toteuttamiseen. Koska kioskitoiminta on

kuitenkin vähäistä verrattuna varsinaiseen yleishyödylliseen toimintaan,

pidetään urheiluseuraa yleishyödyllisenä yhteisönä.

– Jäsenmaksut ja urheilukilpailujen sekä myyjäisten tulot ovat 

yhdistyksen verovapaata henkilökohtaisen tulolähteen tuloa. 

– Kioskitoimintaa taas pidetään yhdistyksen veronalaisena 

elinkeinotoimintana.
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Yleishyödylliset yhteisöt

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistötulot

 Tuloverolain 23 §:n mukaan yleishyödyllinen yhteisö on verovelvollinen muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai

kiinteistön osan tuottamasta tulosta kunnalle TVL 124.3 §:ssä tarkoitetun tuloveroprosentin mukaan. Kiinteistötulot ovat verovapaita valtionverotuksessa.

 Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistötuloa ovat:

– Vuokratulot,

– Viljelytulot,

– Maatalouden tuottama tulot,

– Metsätalouden pääomatulo eli puunmyyntitulot,

– Kiinteistöyhtymästä saatu tulo.

 Yleishyödyllisen yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen verovapaata tuloa ovat:

– Osakehuoneistosta saadut vuokratulot,

– Yhteisön itselleen vuokraaman huoneiston edelleenvuokrauksesta saadut tulot,

– Keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeenomistuksen perusteella saadut tulot,

– Kiinteistön luovutusvoitot.

 Jos tulot kuitenkin liittyvät elinkeinotoimintaan, ne ovat elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloa.
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Yleishyödylliset yhteisöt

Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistötulot

 Jos kiinteistöä käytetään useaan tarkoitukseen, kiinteistön käyttö tulee jakaa yleishyödylliseen ja muuhun käyttöön.

 Käytännössä kiinteistön käyttö voidaan jakaa kolmeen osaan:

– Yleinen tai yleishyödyllinen käyttö → verovapaata kiinteistötuloa

– Muu kuin yleinen tai yleishyödyllinen käyttö → veronalaista kiinteistötuloa

– Kiinteistö on oman elinkeinotoiminnan käytössä → elinkeinotoiminnan tuloa

 Elinkeinoverolain 53 §:n mukaan kiinteistö kuuluu elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, jos kiinteistöä käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti

elinkeinotoimintaa välittömästi tai välillisesti edistäviin tarkoituksiin.

– Näin ollen, jos yleishyödyllinen yhteisö käyttää kiinteistöä yli 50 %:sti sen omaa elinkeinotoimintaa välillisesti tai välittömästi edistävään 

tarkoitukseen, on kiinteistöstä saatava tulo kaikilta osin yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloa. 

– Elinkeinotoiminnan käytössä olleen kiinteistön myynnistä saatava myyntivoitto on elinkeinotuloa. 
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Yleishyödylliset yhteisöt

Esimerkki 2 – Kiinteistön vuokraustoiminta asuinkäyttöön

 B Yhdistyksen toiminta muodostuu muun muassa asuntojen

vuokrauksesta vanhuksille keskimääräistä alhaisemmalla vuokratasolla.

 Vuokraustoiminnan on tarkoitus olla lähtökohtaisesti

omakustannushintaista siten, että pitkällä aikavälillä kertyneet tulot

käytetään asuntojen kunnostamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

– Vuokrahinnoittelun ei voida katsoa olennaisesti alittavan käypää 

vuokratasoa. 

– Vuokraustoiminnassa on kyse tavanomaisesta, pysyvään asumiseen 

käytettyjen tilojen vuokraamisesta, vaikka asukkaat valitaan sosiaalisin 

perustein.

– Toiminta ei ole yhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa, vaan 

veronalaista vuokraustoimintaa.

 Huom. Jos yhdistyksen perimä vuokra olisi esimerkiksi alle puolet

omakustannushinnasta, asukkaat valittaisiin sosiaalisin perustein ja

toiminta rahoitettaisiin yhdistyksen muilla sijoitustuotoilla, vuokraus voisi

olla yhdistyksen yleishyödyllistä toimintaa.
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Yleishyödylliset yhteisöt

Esimerkki 3 – Kiinteistön vuokraustoiminta elinkeinotoimintana

 C Yhdistys on organisoinut harjoittamansa vanhusten

palveluasumistoimintansa siten, että yhdistys vuokraa asuntoja sosiaalisin

perustein suoraan vanhuksille ja toimitiloja omistamalleen yhtiölle.

 Yhdistyksen omistama yhtiö tuottaa suurimman osan palveluista

yhdistyksen vuokraustoiminnan asukkaille.

 Koska asunnon vuokrauksen ehtona on palvelusopimuksen tekeminen

yhtiön kanssa, muodostavat yhdistyksen ja yhtiön palvelut tässä

tilanteessa asumispalvelujen toiminnallisen kokonaisuuden.

 Yhdistyksen saamat vuokratulot asukkailta ja yhtiöltä ovat sen

elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloa.
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Yleishyödylliset yhteisöt

Yleishyödyllisen yhteisön verotuksen muutokset

 Hallituksen esityksen mukaan yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksessa ei sovellettaisi jatkossakaan elinkeinoverolakia pelkästään yhteisömuodon

perusteella, vaan muun toiminnan tulolähde säilyisi niiden verotuksessa.

 Näin ollen niiden omistamiin kiinteistöihin sovellettaisiin nykyiseen tapaan pääosin tuloverolain säännöksiä. Jos kiinteistö kuuluisi yhteisön

elinkeinotoimintaan, se olisi elinkeinotulolähteen omaisuutta, kuten nykyisinkin.

 Koska yleishyödyllisten yhteisöjen verotettavan tulon laskennassa sovellettaisiin edelleen tuloverolakia, muuta omaisuutta koskeva säännös ei vaikuttaisi

näiden yhteisöjen muun toiminnan tulolähteen omaisuuteen.
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