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Webinaarit

 Osallistujien kamerat ja mikrofonit ovat pois päältä
esityksen ajan. 

 Tilaisuuden loppuun varataan aikaa kysymyksille. Voit
halutessasi pyytää puheenvuoroa, esittää kysymyksiä ja 
osallistua keskusteluun Raise hand –toiminnolla.

 Kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää chatissa
webinaarin aikana. 

 Webinaarien tallenteet sekä materiaalit tulevat
saataville nettisivuillemme. Sieltä löydät myös tulevat
tapahtumamme. 

 www.aldersound.fi/tapahtumat

Muutama asia alkuun

http://www.aldersound.fi/tapahtumat
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A&S Webinaari | Äänessä tänään

KATRI SORSAVIRTA | Senior Associate | Head of Alder Domestic 

 Erittäin kokenut veroasiantuntija, joka on vastuussa kotimaisia yrityksiä sekä konserneja 
palvelevasta liiketoiminnastamme. 

 Erikoistunut kotimaiseen yritys- ja henkilöverotukseen sekä verolaskentaan ja -
suunnitteluun erityisesti vaativissa yhteisöverotuksen kysymyksissä. 

+358 41 502 3839
katri.sorsavirta@aldersound.fi

PAULIINA KARUMAA | Senior Associate

 Laaja-alaista kokemusta kotimaisten yhtiöiden, kansainvälisten konsernien sekä 
ulkomaalaisten yritysten avustamisesta ja neuvonnasta erilaisissa verotuksen 
kysymyksissä.

 Erikoistunut kotimaiseen ja kansainväliseen yritysverotukseen, palkitsemisjärjestelmien 
verokysymyksiin, työntekijöiden kansainväliseen liikkuvuuteen, kansainvälisiin 
projektitoimituksiin sekä verolaskentaan– ja veroraportointiin.

+358 44 239 9655
pauliina.karumaa@aldersound.fi



Yritysesittely

aldersound.fi

Me olemme

ALDER & SOUND



Olemme kasvuyhtiöiden ja kansainvälisillä markkinoilla toimivien konsernien 
luottokumppani kaikissa vero- ja lakiasioissa. 

Lisäksi tarjoamme monipuolisesti palveluja yrityskauppoihin ja muihin järjestelyihin liittyen sekä 
henkilökohtaista neuvonantoa yrittäjäosakkaille ja muille yksityishenkilöille.

Haluamme olla mukana rakentamassa suomalaisia menestystarinoita. 

Tarjoamme kokonaisvaltaisia ratkaisuja asiakkaidemme liiketoiminnan eri vaiheisiin. Kasvamme ja 
onnistumme yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Meidät tunnetaan ketteryydestä ja käytännönläheisistä neuvoista.

Kokeneista asiantuntijoistamme koostuva nimetty tiimi tuntee liiketoimintasi ja on apunasi 
suunnittelusta toteutukseen. Globaali kumppaniverkostomme takaa paikallisen asiantuntemuksen 
kaikissa toimintamaissasi.

5Yritysesittely

2010
perustettu

35+
kokenutta asiantuntijaa

3000+
toteutettua toimeksiantoa

152+
kohdemaata kumppaniverkostossa
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Yhteisön veroilmoitus – käytännön vinkit veroilmoituksen laadintaan 

Agenda | Tiistai 14.3.2023

1 Verotuksen muutoksia 2022

2 Käyttöomaisuuden poistot ja luovutukset

3 Veroilmoituksen erityiskysymyksiä

‐ Korkovähennysrajoitukset ja koron käsite

‐ Käyttöomaisuusosakkeiden luovutukset
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Veroilmoitus on toimitettava Verohallintoon 4 kuukauden kuluessa siitä, kun tilikauden 
viimeinen kalenterikuukausi on päättynyt.

 Tuloveroilmoitus on toimitettava Verohallintoon viimeistään 2.5.2023, mikäli yhtiön 
tilikausi on päättynyt 31.12.2022.

 Mikäli verovuoden 2022 ennakkoverot eivät ole olleet riittävät kattamaan lopullisten 
verojen määrää, yhtiö voi hakea ja maksaa lisäennakkoa oma-aloitteisesti. 

– Suositeltavaa hakea lisäennakkoa mahdollisimman pian, mahdollisesti jo ennen 
veroilmoituksen toimittamista, jotta viivästyskorot muodostuvat mahdollisimman 
pieniksi (huojennettu viivästyskorko on 2,0 %). 

 Verotuksen päättymispäivä on jokaiselle yhtiöllä yksilöllinen ja se on merkitty 
verotuspäätökseen. 

– Verotus päättyy kuitenkin viimeistään 10 kuukautta tilikauden viimeisen 
kalenterikuukauden päättymisen jälkeen.

Muista nämä!
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VEROTUKSEN MUUTOKSIA 
2022
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Verotuksen muutoksia 2022

 Tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä kuluista voi tehdä vuodesta 2022 alkaen 
kolminkertaistuneen 150 % lisävähennyksen. Lisävähennyksen saa tutkimus- tai 
tiedonlevittämisorganisaation kanssa tehdyn tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella. 
Lisävähennyksen vähimmäismäärä verovuonna on 5 000 euroa ja enimmäismäärä 500 000 euroa.

– Huomioi ilmoittaminen 6B-lomakkeella kohdassa "elinkeinotoiminnan kulut" ja anna liitelomake 67 (uusittu verovuodelle 
2022).

 Hybridilain muutos käänteisen hybridiyksikön tulo-osuuden verottamisesta on tullut voimaan 
1.1.2022. Lakia laajennetaan kattamaan tilanteet, joissa kotimaisen elinkeinoyhtymän tulo-osuutta 
ei veroteta sellaisen rajoitetusti verovelvollisen yhtiömiehen, joka on muu kuin luonnollinen 
henkilö, asuinvaltiossa siitä syystä, että yhtiömiehen asuinvaltio katsoo yhtymän erilliseksi 
verovelvolliseksi.

– Huomioi ilmoittaminen liitelomakkeilla 82 ja 70.

 Korkovähennysrajoitussäännöksiin sisältyvää tasevertailuun perustuvaa poikkeusta on tiukennettu. 

Vuonna 2022 voimaan tulleet lakimuutokset. 
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Muistathan myös seuraavat uudet liitelomakkeet:

– Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennystä varten on lomake 67 Tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan kulujen lisävähennys, jota on päivitetty vuodelle 2022.

– Hybridijärjestelyjen ilmoittamista varten on lomake 82 Selvitys rajat ylittävistä hybridijärjestelyistä.

– Myös 70-lomakkeella (Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi) on kohta "Hybridijärjestelyyn 
liittyvä ulkomaille maksettu vero" hyvitysvaatimuksen tekemistä varten.

– Yhteisön maastapoistumistilanteita varten on lomake 83 Selvitys maastapoistumisverosta.

– DAC6 direktiivin nojalla ilmoitettavia verosuunnittelujärjestelyjä ei ilmoiteta veroilmoituksella, vaan 
ilmoitus tulee antaa Ilmoitin.fi -palvelussa.

Huomioitavaa liitelomakkeissa 2022

 Lomake 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista)

– Kone- ja laiteinvestoinneista normaalin 25 %:n menojäännöspoiston lisäksi (koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan 
irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annetun lain nojalla) tehdyn korotetun poiston 
osuus ilmoitetaan 62-lomakkeella kohdassa ”lisäpoisto”. Lain soveltamisaikaa on jatkettu verovuosille 2024–2025.

– Lisäksi täytetään lomakkeen alareunassa oleva kohta ”III Erittely veronhuojennuspoistoista”

Huomioita verovuotta 2022 koskevista muutoksista veroilmoituksen liitelomakkeille. 
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KÄYTTÖOMAISUUDEN 
POISTOT JA LUOVUTUKSET
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Yleisnimitystä poistot käytetään sekä verotuksessa ja kirjanpidossa.

 Poistot tehdään sekä kirjanpidossa että verotuksessa hyödykkeen hankintamenosta. 
Hankintamenolla tarkoitetaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta johtuneiden 
välittömien menojen määrää.

 Suunnitelman mukaiset poistot tehdään kirjanpidossa.

 Verotuksessa tehtävät poistot perustuvat verolainsäädännössä säädettyihin 
enimmäisrajoihin, jotka ovat joko prosentti- tai vuosiperusteisia. 

– Menojäännöspoisto on prosenttiperusteinen poisto, jota sovelletaan irtaimeen käyttöomaisuuteen sekä 
rakennuksiin ja rakennelmiin

– Tasapoistomenetelmässä hyödykkeen alkuperäinen hankintameno vähennetään sen taloudellisena 
käyttöaikana yhtä suurin vuosikohtaisin tai verovuosikohtaisin tasapoistoin.

 Verotuksessa poistot voidaan vähentää ensimmäistä kertaa sinä verovuonna, jonka 
aikana hyödyke on otettu käyttöön. 

Poistot käsitteenä
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Poistoerolla muutetaan kirjanpidon poistot vastaamaan verotuksen poistoja. 

 Verotuksessa ei voida tehdä suurempi poistoja kuin mitä on verovuonna tai aiemmin kirjanpidossa 
vähennetty. 

 Poistoero muodostuu silloin, kun sumupoisto on pienempi kuin EVL-poisto → poistoeron lisäys 
pienentää kirjanpidon tulosta.

 Poistoero pienenee silloin, kun sumupoisto on suurempi kuin EVL-poisto → poistoeron vähennys 
(poistoeron purkaminen) kasvattaa kirjanpidon tulosta.

 Poistoero ei kuvasta vain sumu- ja EVL-poistojen erotusta, vaan siinä huomioidaan myös muut 
omaisuuden vähennykset kuten romutukset ja myynnit.

– Poistoeroa voidaan kirjata kirjanpitolain mukaan tilinpäätökseen, mikäli siihen on verotusperusteinen syy.

Kirjanpidon poistot vs. verotuksen poistot
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Epäsuora tuloutus on käsite, joka liittyy irtaimen käyttöomaisuuden myyntiin. 

 Epäsuora tuloutus liittyy vain ja ainoastaan irtaimen käyttöomaisuuden 
myyntitilanteisiin.

 Irtainta käyttöomaisuutta käsitellään verotuksessa yhtenä kokonaisuutena. 

 Verotuksessa menojäännös pienenee aina myyntihinnan verran ja siten myynnistä 
realisoitunut myyntivoitto- tai tappio tuloutuu verotuksessa epäsuorasti pienempien tai 
suurempien poistojen kautta.

– Myyntivoitto on lähtökohtaisesti verovapaata tuloa ja puolestaan myyntitappio vähennyskelvotonta menoa. 

Epäsuora tuloutus
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Kirjanpito Verotus Poistoero 

Alkusaldo 1.1.2022 150.000,00 150.000,00 0,00

Lisäykset  (+) 0,00 0,00

Luovutukset  (-) -40.000,00 -65.000,00 25.000,00

Hankintameno 
ennen poistoa 70.000,00 50.000,00

Poistot (-) -27.000,00 -21.250,00 -5.750,00

Menojäännös 
31.12.2022 83.000,00 63.750,00 19.250,00

Myyntivoitto tuloutuu epäsuorasti poistoeron kautta.

 Yhtiöllä käyttöomaisuudessaan 
muutama kone, joista yksi on myyty 
tilikaudelle 1.1.-31.12.2022.

 Kone on myyty hintaan 65.000 euroa ja 
sen tasearvo on ollut 40.000 euroa. Näin 
ollen koneesta on saatu myyntivoittoa
25.000 euroa.

 Yhtiö tekee verotuksessaan 25 %:n 
maksipoistot ja kirjanpidossa 27.000 
euron sumu poistot.

 Poistoeron kokonaismuutoksen määrään 
vaikuttavat sekä koneen myynti että 
sumupoiston ja EVL poiston välinen ero.

Esimerkki irtaimen myynnistä ja poistoista

Poistoero 
tilikauden alussa 0

Myyntivoitto 
tuloutuu

epäsuorasti, 
kirjataan  

poistoeron lisäys

Poistoeron 
vähennys

EVL max 25 %

myyntihinta
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Poistot 62-lomakkeella

Käyttöomaisuuden myyntihinta

EVL-poisto max 25 %

Kirjanpidon poistoeron muutos 

Taseen poistoero yhteensä 

Ote Verohallinnon OmaVero-palvelun sähköisestä ilmoitusalustasta.

Irtain käyttöomaisuus, koneen myynti ja poistoero
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Sumu-poistot ja poistoeron muutos voivat olla suurempia tai pienempiä kuin poistojen 
vähennyskelpoinen osuus.

 Kohdassa Poistot, kirjanpito esitettävät suunnitelman mukaiset poistot ja poistoeron muutos voi olla suurempi 
tai pienempi kuin poistojen vähennyskelpoinen osuus. Ero voi johtua hyllypoistosta tai poistoeron muutokseen 
kirjatuista romutuksista, luovutusvoitosta ja -tappiosta. 

Poistot pääverolomakkeella 6B

Kirjanpidon sumu-poisto + poistoeron 

muutos

62-lomakkeen EVL-poistot (säännönmukaiset 

poistot + lisäpoistot + verohuojennuspoistot) 

sekä hyllypoiston käyttö 12A:lta

Ote Verohallinnon OmaVero-palvelun sähköisestä ilmoitusalustasta.



18A&S | Kaikki oikeudet varattu

Irtaimen käyttöomaisuuden myyntivoitto tuloutuu epäsuorasti ja sen vuoksi myyntivoitto tulee 
merkitä verolomakkeella 6B verovapaaksi eräksi.

 Koneen myyntivoitto merkitään 6B-lomakkeeseen kohtaan Luovutusvoitot, epäsuora tuloutus.

 Myyntivoittoa vastaava poistoeron lisäys sisällytetään 6B-lomakkeen kohtaan Poistot, kirjanpito 

 Myyntivoitto ei em. merkintöjen jälkeen vaikuta suoraan yhtiön verotettavan tulon määrään, vaan tuloutuu 
epäsuorasti poistoeron kautta.

Irtaimen käyttöomaisuuden myyntivoiton ilmoittaminen

Myyntivoitto

Ote Verohallinnon OmaVero-palvelun sähköisestä ilmoitusalustasta.
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Irtaimen käyttöomaisuuden myyntitappion ilmoittaminen

Esimerkki: Yhtiö myy irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvan koneen, jonka myyntihinta on pienempi kuin 
koneen poistamaton hankintameno, jolloin syntyy myyntitappiota. Tuloslaskelmaan kirjataan myyntitappion 
lisäksi samansuuruinen poistoeron vähennys.

 Koneen myyntitappio merkitään 6B-lomakkeeseen kohtaan muut vähennyskelvottomat kulut

Irtaimen käyttöomaisuuden myyntivoitto tuloutuu epäsuorasti ja sen vuoksi myyntivoitto tulee 
merkitä verolomakkeella 6B verovapaaksi eräksi.

Myyntitappio

Ote Verohallinnon OmaVero-palvelun sähköisestä ilmoitusalustasta.
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Hyllypoisto

 Hyllypoistoa syntyy, kun yhtiö tekee kirjanpidossa suuremmat kokonaispoistot kuin 
verotuksessa. Tällöin verotuksessa menojäännös jää hyllypoiston verran suuremmaksi, 
kuin mitä se kirjanpidon mukaan olisi.

 Jos hyllypoistoa käytetään, tehdään verotuksessa suuremmat poistot kuin kirjanpidossa. 
Ei saa kuitenkaan ylittää verovuoden EVL-maksimipoistoja. 

– Hyllytetty tasapoisto voidaan vähentää vasta sinä verovuonna, jonka aikana poistoaika päättyy.

 Näkyy veroilmoituslomakkeella 12A, ei taseella tai tilinpäätöksessä. Hyllypoiston määrä ei 
ilmoiteta 62-lomakkeen kohdassa Poistoero yhteensä. 

Hyllypoiston syntyminen voi olla pakotettua tai vapaaehtoista.

Hyllypoistot eivät vanhene!
Tämän vuoksi esimerkiksi, jos yhtiö tekee verotuksessa tappiollisen tuloksen tai sillä on vanhoja käyttämättömiä 

tappioita, voi olla järkevää jättää verotuksessa poistoja vähentämättä ja hyllyttää ne tuleville vuosille. 
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Esimerkki hyllypoiston muodostumisesta
Hyllypoistoa syntyy, kun yhtiö tekee kirjanpidossa suuremmat kokonaispoistot kuin 
verotuksessa.

Hyllypoisto 
verovuoden lopussa

Kirjanpito Verotus Hyllypoisto (-)

Alkusaldo 1.1.2022 200.000,00 260.000,00 -60.000,00

Lisäykset (+) 50.000,00 50.000,00

Luovutukset (-) 0,00 0,00

Hankintameno ennen 
poistoa 250.000,00 310.000,00

Poistot (-) -55.000,00 -77.500,00 22.500,00

Menojäännös 31.12.2021 195.000,00 232.500,00 -37.500,00

Ero kirjanpidon ja 
verotuksen välillä 

muodostuu 
hyllypoistosta

Käytetään 
hyllypoistoa

Hyllypoistot ja niiden muutokset tulee ilmoittaa 12A lomakkeella. 
Lisäksi hyllypoisto sisällytetään 62 ja 6B lomakkeilla verotuksen poistoihin. 

12 A 
lomake

EVL max 25 %
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Hyllypoistot lomakkeella 62 ja 6B

EVL-poisto sisältäen hyllyt eli 
yhteensä 77.500 €

Ote Verohallinnon OmaVero-palvelun sähköisestä ilmoitusalustasta.

Irtain käyttöomaisuus, hyllypoiston käyttö

. 
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Korotettujen poistojen tekemiselle saatiin lisäaikaa vuoteen 2025 asti.

 Korotetut poistot (50 %) = veronhuojennuspoistot saa tehdä verovuosina 2020-2025 irtaimeen 
käyttöomaisuuteen tehdyistä koneiden, kaluston ja laitteiden hankinnoista. 

– Ei koske rakennuksia.

 Koneen tai laitteen on oltava uusi, sääntely ei koske käytettynä hankittuja hyödykkeitä. 

– Hyödykettä ei saa olla otettu käyttöön ennen vuotta 2020.

 Kirjanpitosidonnaisuuden vaatimus, korotetut poistot on pystyttävä näyttämään hyödykekohtaisesti. 

 Korotetun poiston kohteena oleva kone tai laite, muodostaa erillisen poistokohteen lain soveltamisvuosien ajan 
eli vuosina 2020-2025.

– Mikäli kone tai laite myydään, käsitellään se verotuksessa erillään muun irtaimen käyttöomaisuuden menojäännöksestä. Eli 
toisin sanoen siihen sovelletaan suoraa tuloutusta epäsuoran tuloutuksen sijaan

– Suosituksemme on, että lain puitteissa korotetuilla poistoilla poistettavia käyttöomaisuuseriä seurataan poistokauden ajan 
erillisseurannalla. 

Korotetut poistot
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Korotetut poistot lomakkeella 62

EVL-poisto max 25 %, tässä 
myös verohuojennuspoiston 
osuus

Verohuojennuspoistosta 25 %:n 
ylimenevä osuus, eriteltävä 
erikseen myös kohdassa III

Ote Verohallinnon OmaVero-palvelun sähköisestä ilmoitusalustasta.

Irtain käyttöomaisuus
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III Erittely veronhuojennuspoistoista

.

Korotetut poistot lomakkeella 62

Investointien määrä, vaikka et 
olisi kyseisenä verovuonna 
tehnytkään korotettuja poistoja.

Verovuonna tehdyt korotetut 
poistot, joissa on mukana myös 
säännönmukaisen poiston 
osuus. Merkitse poiston määrä 
myös sellaisena verovuonna, 
jona et ole tehnyt kone- ja 
laiteinvestointeja
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Tasearvon ja EVL-menojäännöksen erotus

 Tasearvon ja EVL-menojäännöksen ero selittyy vain ja ainoastaan taseen poistoerolla tai 
hyllypoistolla

 Jos laskutoimitus ei täsmää, raportoinnissa on tehty virheitä. Esim. veroilmoituksen 62-
lomakkeella ja pääverolomakkeella 6B poistojen määrä on esitetty virheellisesti, tai 
lomaketta 12A ei ole täytetty juoksevasti oikein.

Suosituksemme on, että tasearvon ja EVL-menojäännöksen ero täsmäytetään aina 
tilikausittain.  

Tasearvo

- Taseen poistoero

+ hyllytetty poisto 

= EVL-menojäännös
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VEROILMOITUSTEN 
ERITYISKYSYMYKSIÄ
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Korkovähennysrajoitukset

 Huomiota tulee kiinnittää koron käsitteeseen, myös rahoituksen hankinnan yhteydestä kertyvät 
suoritukset. ATAD-direktiivi, vuosikirjapäätökset ja Verohallinnon syventävä ohje tukena 
tulkinnoissa.

 Korkomenojen vähennysrajoitusta sovelletaan etuyhteysosapuolille maksettujen korkomenojen 
lisäksi myös muille kuin etuyhteysosapuolille (esim. pankille) maksettuihin korkomenoihin.

– Rajoituksen ulkopuolelle jää enintään 500.000 euron suuruiset nettokorkomenot → rajoitusta sovelletaan 
kuitenkin kokonaisuudessaan, kun kokonaisnettokorkomenot ylittävät 500.000 euroa.

Mikäli yhtiön nettokorkomenot ylittävät 500.000 euroa, sovelletaan nettokorkorajoituksia yhtiön 
korkomenojen vähentämiseen.

Nettokorkomeno = korkomenojen ja korkotulojen erotus 
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Jos nettokorkomenot ovat yli 500.000 euroa, sovelletaan joko 25 %:n rajaa tai 3.000.000 
euron raja.
1) Nettokorkomenojen yhteismäärästä vähennyskelpoista on määrä, joka vastaa 25 %:n osuutta 

tulokseen perustuvasta laskentapohjasta (’verotuksellinen EBITD’). Etuyhteysosapuolille 
maksettuja nettokorkomenoja ei voida vähentää tätä enempää.

– Verotuksellinen EBITD = Elinkeinotoiminnan tulos + korkomenot + verotuksessa vähennettävät poistot + 
saatu konserniavustus – annettu konserniavustus

2) Prosenttiperusteisesta määrästä huolimatta muille kuin etuyhteysosapuolille maksettujen 
nettokorkomenojen vähennyskelpoinen euromäärä on kuitenkin 3.000.000 euroa. Muille kuin 
etuyhteysosapuolille maksetuista korkomenoista saa vähentää tämän määrän, vaikka tuloksen 
perusteella laskettu prosenttiperusteinen vähennyskelpoinen määrä olisi pienempi. 

– Tällaisessa tilanteessa etuyhteysnettokorkomenoja ei voisi vähentää lainkaan.

 Tasevertailuun perustuvan poikkeuksen soveltuessa nettokorkomenot voidaan vähentää 
kokonaan.

– Soveltamisala tiukentunut huomattavasti: Jatkossa huomioitava 1.1.2022 voimaan tullut laki EVL 18 a ja 18 b 
§:n muuttamisesta (HE 211/2021 vp) sekä 1.1.2023 voimaan tullut laki EVL 18 b §:n muuttamisesta (HE 
202/2022 vp).

Nettokorkomenot - vähentäminen
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Esimerkki korkovähennysrajoituksista
Nettokorkomenot → 500 tEUR raja kokonaisnettokorkomenoille → 25% EBITD –raja sisäisille ja               
3 mEUR raja ulkoisille nettokorkomenoille.

1. Nettokorkomenojen laskenta:

+ Ulkoiset nettokorkomenot

+ Sisäiset nettokorkomenot

= Nettokorkomenot yhteensä

2. 500 tEUR rajan arviointi

3. 25% EBITD –rajan arviointi sisäisten 
nettokorkomenojen & 
3 mEUR rajan arviointi ulkoisten 
nettokorkomenojen osalta

4. Edellisten vuosien vähentämättä 
jääneiden korkomenojen huomiointi

25% EBITD

25% EBITD

3 mEUR

0,5 mEUR



31A&S | Kaikki oikeudet varattu

Kiinnitä huomiota laajentuneeseen koron käsitteeseen.

 Korkovähennysoikeuden rajoittamista koskeva 
sääntely perustuu ATAD-direktiiviin, jossa sääntelyn 
kohteena oleva korko on määritelty laajasti.

– Direktiivin mukaan korolla tarkoitetaan 
varsinaisten korkojen lisäksi laajasti myös muita 
vieraan pääoman menoja.

 Oikeuskäytännössä (KHO 2021:123) tarkennettu 
myös koronvaihtosopimusten 
(korkojohdannaisten) käsittelyä korkona. 

– Korkojohdannaisten perusteella saatua tai 
maksettua suoritusta pidetään 
korkorajoitusvähennystä koskevaa säännöstä 
sovellettaessa lähtökohtaisesti korkona.

Laajentunut koron käsite

ATAD-direktiivin mukaiset vieraan pääoman menot
1. muodoltaan kaikenlaisen velan korkomenoja,
2. muita kansallisessa lainsäädännössä määriteltyjä, korkoa ja 

rahoituksen hankinnan yhteydessä kertyviä menoja 
taloudellisesti vastaavia menoja, kuten esimerkiksi
o voitto-osuuslainoista kertyvät maksut,
o vaihtovelkakirjalainojen ja nollakuponkilainojen kaltaisten 

välineiden laskennalliset korot,
o vaihtoehtoisten rahoitusjärjestelyjen kuten islamilaisen 

rahoituksen mukaiset määrät,
o rahoitusleasingmaksujen rahoituskustannusosuus,
o asianomaisen omaisuuserän tasearvoon pääomitettu korko 

tai pääomitettujen korkojen kuoletukset,
o siirtohinnoittelusääntöjen mukaiset rahoitustuottojen 

määrät soveltuvissa tapauksissa,
o vieraaseen pääomaan liittyvien johdannaisinstrumenttien 

tai suojausjärjestelyjen mukainen nimelliskorkojen määrä,
o tietyt vieraan pääoman ja rahoituksen hankkimiseen 

liittyvistä välineistä johtuvat valuuttakurssivoitot ja -tappiot,
o rahoitusjärjestelyistä aiheutuvat vakuusmaksut,
o vieraaseen pääomaan liittyvät järjestelymaksut ja 

samankaltaiset kulut.
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Elinkeinotoiminnan nettokorkomenot / korkovähennysrajoitukset

 Vähennyskelpoiset korkokulut ilmoitetaan veroilmoituksen päälomakkeella 6B sekä eritellään liitelomakkeella 
81 (nettokorkojen määrä, oikaistu elinkeinotoiminnan tulos ja vähennyskelpoinen osuus).

Huomioi vähennyskelvottomien nettokorkomenojen ilmoittaminen veroilmoituslomakkeilla.

Erittele kaikki yhtiön verovuoden 
korkokulut

Jos EVL 18 a §:stä johtuen yhtiön 
kaikki korkokulut eivät ole 

verotuksessa vähennyskelpoisia, 
merkitse tähän vähennyskelvoton 

osuus ja laita luvun eteen 
miinusmerkki.

Merkitse tähän kohtaan myös ne 
aikaisempien verovuosien 

vähennyskelvottomat 
nettokorkomenot, jotka yhtiö vaatii 

(lomakkeella 81) vähennettäväksi 
verovuonna. 

Ote Verohallinnon OmaVero-palvelun sähköisestä ilmoitusalustasta.
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Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus
Yhteisön käyttöomaisuuteen kuuluvat osakkeet voidaan tietyin edellytyksin luovuttaa verovapaasti.

B Oy

C Oy

50 %

 Yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden 
luovutushinta on EVL 6b §:n säännösten nojalla 
tietyin edellytyksin yhtiölle verovapaata tuloa ja 
puolestaan hankintameno vähennyskelvotonta 
menoa.

Edellytykset verovapaudelle (EVL 6b §):
– Luovuttajana osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki tai 

keskinäinen vakuutusyhtiö, joka harjoittaa 
elinkeinotoimintaa;

– Osakeomistus liittyy yhtiön elinkeinotoimintaan;

– osakkeet kuuluvat emoyhtiön kirjanpidossa ja 
verotuksessa käyttöomaisuuteen (toiminnallinen yhteys),

– emoyhtiön osakkeiden omistusosuus on vähintään 10 % 
ja omistusaika vähintään 1 vuoden,

– osakkeiden luovutuksen kohdeyhtiö on kotimainen tai 
EU-/ETA-/verosopimusvaltiossa oleva yhtiö,

– osakkeiden luovutuksen kohdeyhtiö ei ole kiinteistö- tai 
asuntoyhtiö, ja

– emoyhtiö ei ole pääomasijoitustoimintaa harjoittava 
yhtiö.

50 %

A Oy B Oy

C Oy

100 %

A Oy B Oy

A Oy 
Luovutusvoitto

=
Luovutushinta
- Verotuksessa

poistamaton
hankintameno

- Voiton
hankkimisesta
johtuneet
menot

Luovutushinta

Vero-
vapaa
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Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus
Käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutustappio on vastaavasti vähennyskelvoton. 

B Oy

C Oy

50 %

Luovutustappion käsittely 

 Luovutusvoittojen verovapaudesta johtuen 
käyttöomaisuusosakkeiden luovutustappioiden 
vähennyskelpoisuutta on rajoitettu →
symmetria

 Tappiollisissa luovutuksissa selvitettävä EVL 6b §
mukaisten edellytysten täyttyminen. 

→ Jos osakkeet ovat verovapaasti luovutettavissa, 
niistä aiheutunut luovutustappio on kokonaan 
vähennyskelvoton. 

Kulujen vähentäminen verotuksessa

 Syytä huomioida rajoitukset osakkeiden 
luovutukseen liittyvien asiantuntijakulujen 
vähennyksen osalta 

→ Asiantuntijakulut voidaan vähentää vain 
luovutushinnan ylittävältä määrältä (EVL 16 § 1 mom 3 
kohta)

50 %

A Oy B Oy

C Oy

100 %

A Oy B Oy

A Oy 
Luovutustappio 

=
Luovutushinta
- Verotuksessa

poistamaton
hankintameno

- Voiton
hankkimisesta
johtuneet
menot

Luovutushinta

Vähennys-
kelvoton



35A&S | Kaikki oikeudet varattu

Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaa luovutus
Käyttöomaisuusosakkeiden verovapaan luovutuksen ilmoittaminen veroilmoituksella.

Luovutusvoitot

Luovutustappiot

Verovapaa luovutusvoitto eritellään 
”kirjanpito” sarakkeessa

Muista antaa erittely 
luovutusvoitoista lomakkeella 71A 

(Verovapaat luovutusvoitot ja 
verotuksessa vähennyskelvottomat 
luovutustappiot) ja 71B (Veronalaiset

luovutusvoitot ja verotuksessa 
vähennyskelpoiset luovutustappiot)

Vähennyskelvoton luovutustappio 
eritellään ”kirjanpito” sarakkeessa

Muista antaa erittely 
luovutustappioista lomakkeella 71A 

(Verovapaat luovutusvoitot ja 
verotuksessa vähennyskelvottomat

luovutustappiot) ja 71B (Veronalaiset 
luovutusvoitot ja verotuksessa 

vähennyskelpoiset luovutustappiot)

Otteet Verohallinnon OmaVero-palvelun sähköisestä ilmoitusalustasta.
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Aiheeseen liittyviä blogeja ja tulevia tapahtumia

Webinaari | Siirtohinnoittelu-
dokumentaation laadinta 

Tiistai 4.4.2023 klo 9.30-11.00

Tutustu myös näihin

Blogi | Poistot yrityksen 
verotuksessa 

Blogi | Säästä rahaa – Täytä 
yhteisön veroilmoitus oikein 

ja ajoissa, tee se jo tänään

https://www.aldersound.fi/tapahtuma/siirtohinnoitteludokumentaation-laadinta/
https://www.aldersound.fi/tapahtuma/siirtohinnoitteludokumentaation-laadinta/
https://www.aldersound.fi/blogi-poistot-yrityksen-verotuksessa/
https://www.aldersound.fi/blogi-poistot-yrityksen-verotuksessa/
https://www.aldersound.fi/blogi-saasta-rahaa-tayta-yhteison-veroilmoitus-oikein-ja-ajoissa/
https://www.aldersound.fi/blogi-saasta-rahaa-tayta-yhteison-veroilmoitus-oikein-ja-ajoissa/
https://www.aldersound.fi/blogi-saasta-rahaa-tayta-yhteison-veroilmoitus-oikein-ja-ajoissa/
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