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Hallituksen esitys Eduskunnalle eräitä yritysjärjestely-
jä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että elinkeinotulon 
verottamisesta annettuun lakiin lisättäisiin 
yhteisöjen osittaisjakautumista koskevat 
säännökset sekä tarkennettaisiin sulautumista 
ja osakevaihtoa koskevia säännöksiä.  

Esityksen tarkoituksena on panna täytän-
töön Euroopan yhteisöjen neuvoston yritys-
järjestelydirektiiviä koskevan muutosdirek-
tiivin säännökset. Direktiivissä tarkoitetut ve-
roedut ehdotetaan ulotettaviksi koskemaan 
myös kotimaisten yhteisöjen välisiä vastaavia 
järjestelyjä.  

Ehdotuksen mukaan laissa asetetut edelly-
tykset täyttävät osittaisjakautumiset voitaisiin 
toteuttaa ilman välittömiä veroseuraamuksia 
niin yhteisöjen kuin osakkaidenkin verotuk-
sessa. Verotus lykkääntyisi siihen ajankoh-
taan, jolloin siirtyneet varat tai vastikkeena 

saadut osakkeet luovutetaan edelleen.  
Tuloverolakiin lisättäisiin säännökset tap-

pioiden vähentämisestä jakautumisen ja osit-
taisjakautumisen yhteydessä ensisijaisesti sii-
nä yhtiössä, joka jatkaa sitä samaa toimintaa, 
jossa tappiot ovat syntyneet.  

Lisäksi tuloverolakiin otettaisiin säännök-
set suomalaisen yhtiön verotuksessa vähen-
nettyjen ulkomaisen kiinteän toimipaikan 
tappioiden lisäämisestä yhtiön tuloon siinä ti-
lanteessa, että kiinteä toimipaikka yhtiöite-
tään ulkomaiseksi tytäryhtiöksi, joka jatkaa 
saman toimipaikan toimintaa.  

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan vuoden 2007 alusta. Niitä sovellet-
taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2007 
toimitettavassa verotuksessa. 

————— 
 

YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyti la  ja  ehdotetut  muutokset  

1.1. Yritysjärjestelydirektiivin muuttami-
nen 

Direktiivi eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä 
koskeviin sulautumisiin, diffuusioihin, varo-
jensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin sovel-
lettavasta yhteisestä verojärjestelmästä (90-
434-ETY), jäljempänä yritysjärjestelydirek-
tiivi, koskee kahden tai useamman eri Eu-
roopan unionin jäsenvaltiosta olevan yrityk-
sen yhtiörakenteiden uudelleenjärjestelyjä. 
Direktiivissä tarkoitetut yritysjärjestelyt ovat 
sulautuminen, jakautuminen, liiketoiminta-
siirto ja osakevaihto. Direktiivin liitteenä 
olevasta luettelosta ilmenee jäsenvaltioittain 
yhteisömuodot, joihin direktiiviä sovelletaan. 
Suomen osalta luettelossa mainitaan osake-
yhtiö, osuuskunta, säästöpankki ja vakuutus-
yhtiö. Direktiiviä sovelletaan vain yhtiöihin, 
jotka maksavat direktiivissä määriteltyä yh-

teisöveroa.  
Yritysjärjestelydirektiivin periaatteena on, 

että sen kattamat järjestelyt voidaan toteuttaa 
ilman välittömiä veroseuraamuksia. Periaate 
koskee niin järjestelyihin osallistuvia yrityk-
siä kuin niiden osakkaitakin. Siten järjeste-
lyyn osallistuvien yritysten ei katsota vero-
tuksessa purkautuvan eikä osakkeenomista-
jan verotuksessa osakkeiden vaihtumista toi-
sen yhtiön osakkeisiin pidetä luovutuksena. 
Direktiivissä tarkoitettujen pääomavoittojen 
verotus toimitetaan vasta silloin, kun järjeste-
lyissä siirretyt varat tai saadut osakkeet luo-
vutetaan edelleen. Edellytyksenä verotuksen 
lykkääntymiselle on, että sekä järjestelyyn 
osallistuvien yritysten että niiden osakkaiden 
verotuksessa noudatetaan niin sanottua jat-
kuvuusperiaatetta. Tällä tarkoitetaan sitä, että 
siirrettyjen varojen arvon ja osakkeiden han-
kintamenojen on seurattava niitä arvoja ja 
hankintamenoja, jotka olivat voimassa ennen 
yritysjärjestelyä. Jatkuvuusperiaatteen mu-
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kaisesti varojen hankintamenot ja muut siir-
tyvät menot vähennetään vastaanottavan yri-
tyksen verotuksessa samalla tavalla kuin ne 
olisi vähennetty varat luovuttaneen yrityksen 
verotuksessa. 

Yritysjärjestelydirektiiviä on muutettu 17 
päivänä helmikuuta 2005 annetulla neuvos-
ton direktiivillä 2005-19-EY, eri jäsenvalti-
ossa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, 
diffuusioihin, varojensiirtoihin ja osak-
keidenvaihtoihin sovellettavasta yhteisestä 
verojärjestelmästä annetun direktiivin 90-
434-ETY muuttamisesta, jäljempänä muu-
tosdirektiivi.  

Muutosdirektiivillä yritysjärjestelydirektii-
viin on sisällytetty säännökset, jotka koske-
vat osittaisjakautumista, transparenttien yhti-
öiden rinnastamista yhteisömuotoisiin yhti-
öihin ja eurooppayhtiön tai eurooppaosuus-
kunnan sääntömääräisen kotipaikan siirtä-
mistä. Lisäksi muutosdirektiivi sisältää joita-
kin tarkennuksia, joilla selvennetään alkupe-
räisen direktiivin säännösten tarkoitusta. 

Osittaisjakautumisella tarkoitetaan direktii-
vissä järjestelyä, jolla yhtiö siirtää ilman, että 
se purkautuu, yhden tai useamman toimialan-
sa yhdelle tai useammalle olemassa olevalle 
tai uudelle yhtiölle jättäen vähintään yhden 
toimialan siirtävään yhtiöön ja antaen osak-
kailleen vastineeksi vastaavassa suhteessa 
varat ja vastuut vastaanottavien yhtiöiden 
liikkeeseen laskemia yhtiöpääomaa vastaavia 
osakkeita ja mahdollisesti käteisvälirahan, 
jonka määrä ei kuitenkaan saa ylittää 10 pro-
senttia näiden arvopapereiden nimellisarvos-
ta tai nimellisarvon puuttuessa kirjanpidolli-
sesta vasta-arvosta.  

Yritysjärjestelydirektiivin soveltamisalaa 
on laajennettu muutosdirektiivillä siten, että 
sitä sovelletaan eräisiin muihinkin kuin osa-
kepääomalle perustuviin yhtiöihin sekä ra-
hastoihin ja yhdistyksiin, joilla on kaupallista 
toimintaa. Uudet yhtiömuodot selviävät jä-
senmaittain muutosdirektiivin liitteestä. Di-
rektiiviä sovelletaan myös eurooppayhtiöön 
ja eurooppaosuuskuntaan. 

Uusien yhtiömuotojen joukossa saattaa olla 
yhtiöitä, jotka ovat kotivaltiossaan itsenäisiä 
verovelvollisia, mutta jossain muussa valti-
ossa epäitsenäisiä laskentayksikön tyyppisiä 
transparentteja yhtiömuotoja. Tällaiset yhtiöt 
ovat yhtymien kaltaisia yhtiöitä, joiden tulo 
kohdistetaan suoraan yhtiön osakkaille. Yri-

tysjärjestelydirektiivin tarkoittamat veroedut 
tulee myöntää myös tällaisen transparentin 
yhtiön osakkaille. Jäsenvaltioilla on muutos-
direktiivin mukaan vaihtoehtoisesti mahdol-
lisuus valita menettely, jossa se verottaa 
transparentin yhtiön osakasta niistä voitoista, 
jotka yritysjärjestelyssä syntyisivät, ellei niil-
le myönnettäisi direktiivin mukaista veroe-
tua. Tällöin on osakkaalle kuitenkin hyvitet-
tävä hänen yhtiöosuutensa mukainen osa siitä 
laskennallisesta verosta, jonka yhtiö olisi jou-
tunut suorittamaan kotivaltiossaan, jos koti-
valtio ei olisi myöntänyt yritysjärjestelyyn 
liittyvää veroetua. 

Yritysjärjestelydirektiiviä on lisäksi tar-
kennettu siten, että sen soveltamisala kattaa 
tilanteen, jossa kiinteään toimipaikkaan liit-
tyvät varat siirretään yritysjärjestelyssä pe-
rustettavalle yhtiölle. Muutosdirektiivillä on 
myös laajennettu osakevaihtoa koskevien 
säännösten soveltamista koskemaan tilantei-
ta, joissa yhtiö on jo aikaisemmin hankkinut 
osakkeita enemmän kuin puolet niiden tuot-
tamasta äänimäärästä.  

Yritysjärjestelydirektiivi sallii jäsenvaltioil-
le mahdollisuuden verottaa luovutusvoittoa 
sulautumisen, jakautumisen ja osakevaihdon 
yhteydessä silloin, kun vastaanottavalla yhti-
öllä on siirtävästä yhtiöstä pienempi osuus 
kuin 25 prosenttia. Tätä osuutta on alennettu 
10 prosenttiin. Muutoksella ei ole vaikutusta 
Suomen lainsäädäntöön, sillä Suomessa ei 
ole käytetty tätä direktiivin sallimaa mahdol-
lisuutta. 

Muutosdirektiivin edellyttämät muutokset 
on saatettava voimaan kansallisessa lainsää-
dännössä kahdessa osassa siten, että euroop-
payhtiötä ja eurooppaosuuskuntaa koskevilta 
osin ne olivat saatettava voimaan viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2006 ja muut direktii-
vin säätelemät asiat on saatettava voimaan 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2007. 

Suomessa muutosdirektiivin eurooppayh-
tiötä ja eurooppaosuuskuntaa koskevat sään-
nökset saatettiin voimaan vuoden 2006 alusta 
laeilla tuloverolain ja elinkeinoverolain 
muuttamisesta (1137/2005). 
 
2.  Muutosdirekti ivin täytäntöön-

pano Suomen lainsäädännössä 

Suomen verolainsäädäntöön ei sisälly mui-
ta muutosdirektiivin edellyttämiä yritysjär-
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jestelysäännöksiä kuin edellä mainittu eu-
rooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan sään-
tömääräisen kotipaikan siirtoa koskeva sään-
tely. 

Lainsäädännöstä puuttuvat direktiivissä tar-
koitettua osittaisjakautumista koskevat sään-
nökset. Oikeustila on jossain määrin epäselvä 
veroseuraamusten syntymisestä muutettaessa 
kiinteä toimipaikka tytäryhtiöksi yritysjärjes-
telydirektiivissä tarkoitetulla tavalla. Sama 
koskee osakevaihtoa koskevien säännösten 
soveltamista tilanteessa, jossa osakkeet hank-
kiva yhtiö omistaa jo ennen osakevaihtoa sel-
laisen osuuden kohdeyhtiön osakkeista, että 
ne tuottavat enemmistön äänivallasta.  

Direktiivin edellyttämän verosääntelyn 
merkitystä kaventaa merkittävästi se, että jä-
senvaltioiden rajat ylittäviä sulautumisia ja 
jakautumisia koskevia yhtiöoikeudellisia 
säännöksiä ei tällä hetkellä vielä ole. Direk-
tiivissä tarkoitetut varojen siirto ja osakkei-
den vaihto ovat mahdollisia ilman erityistä 
niitä koskevaa lainsäädäntöä. Tilanne on 
muuttunut 1 päivästä tammikuuta 2006 alka-
en, jolloin tiettyjä rajat ylittäviä järjestelyjä 
on voitu toteuttaa eurooppayhtiön ja euroop-
paosuuskunnan puitteissa. Muiden yhtiöiden 
osalta Suomen lainsäädäntö ei vielä sisällä 
säännöksiä rajat ylittävistä sulautumisista tai 
jakautumisista. Tilanne on muuttumassa 
myös siltä osin, että Euroopan parlamentti ja 
neuvosto ovat antaneet 26 päivänä lokakuuta 
2005 direktiivin 2005-56-EY, pääomayhtiöi-
den rajat ylittävistä sulautumisista. Jäsenval-
tioiden on saatettava tämän direktiivin edel-
lyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset mää-
räykset voimaan viimeistään 15 päivänä jou-
lukuuta 2007. Direktiivin voimaan saattami-
sen jälkeen rajat ylittävät fuusiot tulevat ole-
maan mahdollisia myös muiden kuin eu-
rooppayhtiön ja eurooppaosuuskunnan osal-
ta. Suomessa lainsäädäntötyö on tältä osin 
aloitettu. Oikeusministeriö on 11 päivänä 
heinäkuuta 2006 asettanut Rajat ylittävien 
sulautumisien yhtiöoikeudellinen sääntely -
nimisen työryhmän valmistelemaan tarvitta-
vaa lainsäädäntöä. 

Yritysjärjestelydirektiivin edellyttämä 
sääntely on Suomen kansallisessa verolain-
säädännössä ulotettu koskemaan samankal-
taisena myös pelkästään Suomessa tapahtu-
via järjestelyjä. Tämä on lähtökohtana myös 
direktiivin muutoksia täytäntöön pantaessa. 

Näin ollen ehdotettavat veroedut koskisivat 
myös Suomen sisäisiä osittaisjakautumisia ja 
muita yritysjärjestelyjä.  
 
Osittaisjakautuminen 

Jakautumiseen sovellettavasta verokohte-
lusta säädetään elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain (360/1968), jäljempänä elinkei-
noverolaki, 52 c §:ssä. Sääntely koskee ko-
konaisjakautumista, jossa yhtiö purkautuu 
selvitysmenettelyttä siten, että sen varat ja 
velat siirtyvät kahdelle tai useammalle vasta 
perustetulle tai ennestään olemassa olevalle 
yhtiölle. Jakautuvan yhtiön osakkeenomista-
jat saavat järjestelyssä vastaanottavien yhti-
öiden liikkeeseen laskemia uusia osakkeita. 
Vastaanottavat yhtiöt voivat antaa vastikkee-
na myös rahaa, mutta ei enempää kuin 10 
prosenttia vastikkeena annettavien osakkei-
den nimellisarvosta. Osakkeenomistajien ve-
rotuksessa vastaanottavan yhtiön osakkeiden 
hankintamenoksi katsotaan pääsääntöisesti se 
osa jakautuvan yhtiön osakkeiden hankinta-
menosta, joka vastaa vastaanottavalle yhtiöl-
le siirtynyttä osaa jakautuvan yhtiön nettova-
rallisuudesta. Jos jatkuvuusperiaatetta nouda-
tetaan, jakautumisesta ei aiheudu veroseu-
raamuksia järjestelyn osapuolille. Osakkaita 
voidaan kuitenkin verottaa saadun rahavas-
tikkeen osalta.  

Elinkeinoverolain jakautumista koskevaa 
säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, et-
tä siihen sisällytetään säännökset osittaisja-
kautumisesta. Osittaisjakautumisen määri-
telmä vastaisi muutosdirektiivissä säädettyä 
osittaisjakautumisen määrittelyä. Osittaisja-
kautumisessa noudatettaisiin jatkuvuusperi-
aatetta sekä yhtiöiden että niiden osakkaiden 
verotuksessa.  

Muutosdirektiivin suomenkielisen kään-
nöksen mukaan osittaisjakautuminen määri-
tellään järjestelyksi, jossa yhtiö siirtää yhden 
tai useamman toimialansa yhdelle tai use-
ammalle olemassa olevalle taikka uudelle yh-
tiölle jättäen vähintään yhden toimialan siir-
tävään yhtiöön. Direktiivin 2 artiklan i ala-
kohdan mukaan toimialalla tarkoitetaan yhti-
ön osan kaikkia varoja ja vastuita, jotka hal-
linnollisesti muodostavat itsenäisen toimin-
nan, toisin sanoen omavaraiseen toimintaan 
kykenevän yksikön. Direktiivin suomennok-
sessa käytetyn termin toimiala (englanniksi 
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”branch of activity”) sijasta osittaisjakautu-
mista koskevassa verosääntelyssä käytettäi-
siin siirron kohteena olevaa kokonaisuutta 
paremmin kuvaavaa termiä liiketoimintako-
konaisuus. Direktiivin mukainen määritelmä 
ehdotetaan sisällytettäväksi osittaisjakautu-
mista koskevaan säännökseen. 

Samaa toimialan käsitettä käytetään myös 
yritysjärjestelydirektiivin varojen siirtoa 
(transfer of assets) koskevassa sääntelyssä. 
Elinkeinoverolaissa tästä yritysjärjestelystä 
käytetään nimitystä liiketoimintasiirto ja siir-
ron kohteena olevasta kokonaisuudesta nimi-
tystä liiketoiminnan osa. Terminologian yh-
tenäistämiseksi myös liiketoimintasiirtoa 
koskevassa säännöksessä käytetty termi liike-
toiminnan osa muutettaisiin vastaamaan osit-
taisjakautumissäännöksessä käytettävää sa-
nontaa. Käsitteen sisältö ei sinänsä muuttuisi, 
sillä myös liiketoimintasiirtoa koskevan hal-
lituksen esityksen, ”Hallituksen esitys Edus-
kunnalle yritysjärjestelyjä koskevien elinkei-
notulon verottamisesta annetun lain ja eräi-
den muiden lakien säännösten muuttamises-
ta” (HE 177/1995 vp), perustelujen mukaan 
liiketoimintasiirron määritelmä vastaa direk-
tiivin mukaista määritelmää. Perustelujen 
mukaan siirron kohteena tulee olla itsenäinen 
toiminnan osa, jolla tarkoitetaan sellaista yh-
tiön liiketoimintaan liittyvien varojen ja vel-
kojen kokonaisuutta, joka organisatorisesti 
muodostaa itsenäisesti toimeen tulevan ta-
loudellisen yksikön. Ottaen huomioon käsit-
teen tulkinnasta muodostunut korkeimman 
hallinto-oikeuden ratkaisukäytäntö, termino-
logian yhtenäistämisestä ei näyttäisi aiheutu-
van myöskään uusia tulkintaongelmia. 

Liiketoimintasiirrossa siirron kohteena ole-
van liiketoiminnan osan ruotsinkielinen 
käännös elinkeinoverolain 52 d §:ssä on 
verksamhetsgren. Ruotsinkielinen termi vas-
taa hyvin direktiivissä käytettyä sanontaa, ei-
kä sitä tämän vuoksi ehdoteta muutettavaksi. 

 
Fuusiovastike sulautumisen yhteydessä 

Elinkeinoverolain 52 a §:n sanamuodon 
mukaan sulautumisen yhteydessä edellyte-
tään osakevastikkeen antamista sulautuvan 
yhtiön osakkaille. Jos yhtiön kokonaan omis-
tama tytäryhtiö sulautuu emoyhtiöönsä, ei 
tarvetta sulautumisvastikkeen antamiseen 
ole, koska vastaanottava yhtiö saa sulautumi-

sen yhteydessä sulautuvan yhtiön kaikki va-
rat ja sulautuvan yhtiön olemassaolo lakkaa. 
Tilanne on vastaavanlainen silloin, kun yhti-
ön kokonaan omistama yhtiö sulautuu toi-
seen saman yhtiön kokonaan omistamaan yh-
tiöön. Tässä tilanteessa sulautuvat yhtiöt 
omistava yhtiö lakkaa omistamasta sulautu-
van yhtiön osakkeita, samalla kun sulautuvan 
yhtiön kaikki varat ja velat siirtyvät vastaan-
ottavan yhtiön omaisuudeksi. Kun molemmat 
yhtiöt omistanut emoyhtiö jo omistaa vas-
taanottavan yhtiön koko osakekannan, omis-
tajan kannalta ei ole tarpeen saada vastaanot-
tavan yhtiön osakkeita sulautumisvastikkeek-
si. Tällöin omistajan omistamien osakkeiden 
lukumäärä vain lisääntyisi, mutta omistaja 
omistaisi yhtiön edelleen kokonaan. 

Oikeuskäytännössä säännöstä on tulkittu si-
ten, että sulautumisvastiketta ei ole edellytet-
ty annettavaksi silloin, kun tytäryhtiö sulau-
tuu emoyhtiöönsä tai emoyhtiön kokonaan 
omistama yhtiö sulautuu toiseen saman emo-
yhtiön kokonaan omistamaan yhtiöön. 

Sulautumista koskevien säännösten sana-
muotoa ehdotetaan selvyyden vuoksi tarken-
nettavaksi siten, että sulautumisvastikkeen 
antamista ei nimenomaisesti edellytetä sil-
loin, kun on kysymys tytär- tai sisaryhtiösu-
lautumisista. 
 
Osakevaihto 

Muutosdirektiivillä on muutettu yritysjär-
jestelydirektiivin osakkeidenvaihtoa koskeva 
määritelmä muotoon: ”osakkeidenvaihdolla 
tarkoitetaan liiketointa, jolla yhtiö hankkii 
toisen yhtiön yhtiöpääomasta itselleen tämän 
yhtiön ääntenenemmistön antavan osuuden, 
tai jos yhtiöllä on jo ääntenenemmistö, se 
hankkii lisäpääomaa, antaen vaihdossa vii-
meksi mainitun yhtiön osakkaille heidän ar-
vopapereidensa vastineeksi ensiksi mainitun 
yhtiön liikkeelle laskemia yhtiöpääomaa vas-
taavia arvopapereita ja mahdollisesti käteis-
välirahan, jonka määrä ei kuitenkaan saa ylit-
tää 10 prosenttia vaihdettujen arvopapereiden 
nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa 
kirjanpidollisesta vasta-arvosta”. 

Muutoksen jälkeen osakkeidenvaihtoa kos-
kevaa sääntelyä on sovellettava myös silloin, 
kun yhtiöllä on jo ääntenenemmistö toisessa 
yhtiössä, josta se hankkii lisäosuuden. Direk-
tiivin muutos tarkoittaa sitä, että osakkeiden-
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vaihtoa koskevia säännöksiä on sovellettava 
myös lisäosuuksia hankittaessa. 

Osakevaihtoa koskevaa säännöstä ehdote-
taan muutettavaksi direktiivin vaatimusta 
vastaavaksi. 
 
Tappioiden vähennysoikeuden siirtyminen 
jakautumisen, ja osittaisjakautumisen yhtey-
dessä 

Elinkeinotoiminnan tappiolla tarkoitetaan 
tappiollista tulosta, joka on laskettu elinkei-
noverolaissa säädetyn mukaisesti. Elinkeino-
verolain 2 §:n mukaan verovelvollisen har-
joittama liike- ja ammattitoiminta muodostaa 
elinkeinotoiminnan tulolähteen. Elinkeino-
toiminnan tappio vähennetään elinkeinotoi-
minnan tuloksesta seuraavan 10 vuoden ai-
kana sitä mukaa kuin tuloa syntyy.  Tappioi-
den siirtyminen vähennettäväksi yrityksen 
seuraavien vuosien voitoista ei ole sidottu 
siihen mistä yksilöidystä liiketoiminnan osas-
ta tappio on syntynyt.  

Yritysjärjestelyjen yhteydessä tappiot siir-
tyvät eri yritysjärjestelyissä eri tavalla. Su-
lautumisen yhteydessä tappiot siirtyvät tulo-
verolain (1535/1992) 123 §:ssä säädettyjen 
edellytysten täyttyessä vastaanottavan yhtiön 
tuloista vähennettäviksi. Liiketoimintasiir-
rossa tappiot eivät siirry toiminnan vastaan-
ottavalle yhtiölle. Yhtiöiden jakautuessa tap-
piot siirtyvät tuloverolain säännösten mukaan 
uusille vastaanottaville yhtiöille siinä suh-
teessa kuin jakautuvan yhteisön varojen ar-
vostamisesta verotuksessa annetun lain 
(1142/2005) 2 luvussa tarkoitettu nettovaral-
lisuus siirtyy vastaanottaville yhteisöille. Yri-
tysjärjestelyissä noudatettavan jatkuvuuspe-
riaatteen mukaan olisi perusteltua, että tappi-
ot siirtyisivät ensisijassa niihin yhtiöihin, joi-
hin tappion aiheuttanut toimintakin siirtyy. 
Tämän vuoksi tuloverolaissa ehdotetaan sää-
dettäväksi tappioiden vähentämisestä jakau-
tumisen ja osittaisjakautumisen yhteydessä 
ensisijaisesti sen yhtiön verotuksessa, johon 
tappion aiheuttanut liiketoimintakokonaisuus 
siirtyy. Kaikissa tilanteissa tappioiden koh-
distaminen tiettyyn toimintaan ei ole mahdol-
lista.  Sen vuoksi ehdotetaan säädettäväksi, 
että tappiot voitaisiin toissijaisesti jakaa vas-
taanottaville yhtiöille samassa suhteessa kuin 
siirtävän yhtiön nettovarallisuus siirtyy niille. 

 

Kiinteiden toimipaikkojen varausten ja tap-
pioiden käsittely eräissä rajat ylittävissä yri-
tysjärjestelyissä 

Yritysjärjestelydirektiivin 10 artiklan 1 
kohta koskee tilannetta, jossa jäsenvaltiossa 
sijaitsevasta toisesta jäsenvaltiosta kotoisin 
olevan siirtävän yhtiön kiinteästä toimipai-
kasta tulee yritysjärjestelyn seurauksena 
kolmannesta jäsenvaltiosta kotoisin olevan 
vastaanottavan yhtiön kiinteä toimipaikka. 
Jäsenvaltion on sallittava kiinteän toimipai-
kan verotuksessa tehtyjen varausten siirtymi-
nen sekä vahvistettujen käyttämättömien tap-
pioiden vähentäminen kiinteän toimipaikan 
tulevista voitoista siitä huolimatta, että kiin-
teä toimipaikka on sulautumisen, jakautumi-
sen, osittaisjakautumisen tai liiketoimintasiir-
ron seurauksena eri yhtiön kiinteä toimipaik-
ka kuin aikaisemmin. Vastaava tilanne voi 
syntyä silloin, kun kiinteästä toimipaikasta 
tulee samassa toisessa jäsenvaltiossa olevan 
toisen vastaanottavan yhtiön kiinteä toimi-
paikka. Edellä selostettuja tilanteita varten 
elinkeinoverolakiin ehdotetaan lisättäväksi 
varausten siirtymistä koskeva säännös ja tu-
loverolakiin lisättäväksi tappioiden vähentä-
misoikeutta koskeva säännös. 

Toisessa jäsenvaltiossa sijaitseva tappiolli-
nen kiinteä toimipaikka on kansainvälisten 
yritysjärjestelyjen yhteydessä jäsenvaltioiden 
verotusoikeuden kannalta ongelmallinen. Eri-
tyisesti sellainen tilanne, jossa jäsenvaltiossa 
sijaitsevan yhteisön toisessa jäsenvaltiossa si-
jaitseva tappiollinen kiinteä toimipaikka yh-
tiöitetään yhtiön tytäryhtiöksi, aiheuttaa sen, 
että yhteisön kotivaltio saattaa menettää ve-
rotulojaan. 

Esimerkiksi silloin kun suomalaisen yhtei-
sön toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinte-
än toimipaikan tulo verotetaan osana yhtiön 
maailmanlaajuista tuloa, toimipaikan tappio 
vähennetään Suomen verotuksessa osana 
suomalaisen yhtiön tulonmuodostusta. Kun 
tällainen kiinteä toimipaikka yhtiöitetään tä-
hän toiseen tai kolmanteen jäsenvaltioon pe-
rustettuun yhtiöön, sen toiminta siirtyy pois 
Suomen verotusvallasta ja sen täällä vähen-
netyt tappiot jäävät lopullisesti rasittamaan 
Suomessa verotettua tuloa, vaikka mainitun 
toimipaikan toiminta myöhemmin kääntyisi-
kin voitolliseksi. Perustettuun tytäryhtiöön 
samasta toiminnasta myöhemmin syntyvää 
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voittoa ei voida verottaa Suomessa.  
Tämä ongelma on otettu huomioon yritys-

järjestelydirektiivin 10 artiklassa, jossa mah-
dollistetaan toisessa valtiossa sijaitsevan 
kiinteän toimipaikan tappioiden palauttami-
nen täällä sijaitsevan yhtiön tuloon. Suomes-
sa tätä mahdollisuutta ei ole aikaisemmin ol-
lut. Kun rajat ylittävien yritysjärjestelyiden 
toteuttaminen tulee yhä useammin myös yh-
tiöoikeudellisesti mahdolliseksi, asiaa säänte-
levää säännöstä on pidettävä Suomen vero-
tusvallan turvaamisen kannalta tarpeellisena. 
Tuloverolakiin ehdotetaan lisättäväksi sään-
nös toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinte-
än toimipaikan yhtiöittämisen yhteydessä ta-
pahtuvasta tappioiden tuloksi lukemisesta.  
 
Varainsiirtoverolain muutos 

Varainsiirtoverolakia (931/1996) ehdote-
taan muutettavaksi siten, että jakautumisen 
yhteydessä tapahtuvia osake- ja kiinteistö-
luovutuksia koskeva vapautus varainsiirtove-
rosta tulee koskemaan myös osittaisjakautu-
mista. 
 
3.  Esityksen vaikutukset  

Ehdotetut muutokset merkitsevät yrityksil-
le mahdollisuutta tehdä aikaisempaa laajem-
min rakennejärjestelyjä ilman veroseu-
raamuksia, mikä parantaa yritysten toiminta-

edellytyksiä ja helpottaa niiden investointien 
sijaintipaikkaa koskevaa päätöksentekoa. On 
myös mahdollista, että ulkomaiset yritykset 
suuntaisivat toimintaansa Suomeen nykyistä 
enemmän, jolla saattaisi olla myönteisiä vai-
kutuksia talouteen.  

Yritysjärjestelyjen verotusta koskevan di-
rektiivin mukaiset säännökset tulisivat sovel-
lettavaksi nykyistä suurempaan joukkoon ul-
komaisia ja kotimaisia yrityksiä. Entistä laa-
jemmalla soveltamisalalla tältä osin ei sinän-
sä arvioida olevan merkittävää taloudellista 
vaikutusta, sillä direktiivi periaatteessa tur-
vaa jäsenvaltioiden verotusoikeutta muun 
muassa kiinteää toimipaikkaa koskevan sään-
telyn avulla. Ilman veroseuraamuksia tapah-
tuvien yritysjärjestelymahdollisuuksien laa-
jentuminen lisää kuitenkin myös erilaisia ve-
rosuunnittelumahdollisuuksia.  
 
4.  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. Esityksestä ovat antaneet lausuntonsa 
oikeusministeriö, kauppa- ja teollisuusminis-
teriö, Verohallitus, Konserniverokeskus, 
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry, Keskus-
kauppakamari ja Suomen Yrittäjät ry. Lau-
sunnoissa esitetyt näkökohdat on mahdolli-
suuksien mukaan otettu huomioon lakiehdo-
tusta viimeisteltäessä. 

 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki elinkeinotulon verottamisesta 

52 a §. Pykälän sanamuotoa täsmennettäi-
siin siten, että sulautumisvastikkeen vaatimus 
ei koske niitä tilanteita, joissa tytäryhtiö su-
lautuu emoyhtiöönsä tai emoyhtiön kokonaan 
omistama tytäryhtiö sulautuu sisaryhtiöönsä. 
Näissä tilanteissa ei ole välttämätöntä vaatia 
sulautumisvastikkeen suorittamista, koska 
vastaanottava yhtiö omistaa joko sulautuvan 
yhtiön tai vastaanottavan ja sulautuvan yhti-
ön osakekannat kokonaisuudessaan.  

52 c §. Pykälän soveltamisalaan sisällytet-
täisiin yhtiön osittaisjakautuminen. Säännök-
sen 1 momentissa säädettäisiin, mitä osittais-

jakautumisella tarkoitetaan. Määritelmä vas-
taisi yritysjärjestelydirektiivin määritelmää. 
Kun yhtiö jakautuu osittain, se luovuttaa yh-
den tai useamman liiketoimintakokonaisuu-
tensa ilman, että se samalla purkautuu, sellai-
senaan yhdelle tai useammalle olemassa ole-
valle tai uudelle yhtiölle ja jättää samalla vä-
hintään yhden liiketoimintakokonaisuutensa 
siirtävään yhtiöön. Direktiivin suomenkieli-
sessä käännöksessä liiketoimintakokonaisuu-
desta (branch of activity) käytetään nimitystä 
toimiala. Liiketoimintakokonaisuuden siir-
tämistä koskeva edellytys ei koske tilannetta, 
jossa yhteisö jakaantuu kokonaan. 

Pykälän uudessa 2 momentissa määriteltäi-
siin liiketoimintakokonaisuuden käsite. Lii-
ketoimintakokonaisuudella tarkoitettaisiin 
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liiketoimintaan liittyvien varojen ja velkojen 
kokonaisuutta, joka organisatorisesti muo-
dostaa itsenäisesti toimeentulevan taloudelli-
sen yksikön. Itsenäisesti toimeentulevalla ta-
loudellisella yksiköllä tarkoitetaan sellaista 
varojen ja velkojen kokonaisuutta, joka pys-
tyy harjoittamaan itsenäistä elinkeinotoimin-
taa. Varoihin katsotaan kuuluvan irtaimen ja 
kiinteän käyttöomaisuuden lisäksi muut ai-
neelliset ja aineettomat hyödykkeet, jotka 
ovat toiminnan ylläpitämiseksi tarpeen. Lii-
ketoimintakokonaisuuteen kuuluisivat kaikki 
aineelliset ja aineettomat tuotannontekijät, 
jotka ovat tarpeen toiminnan toteuttamiseksi. 
Säännös ei koskisi esimerkiksi pelkkää varo-
jen siirtämistä ilman, että myös harjoitettava 
liiketoiminta siirretään. Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuin on ratkaisussaan Andersen og 
Jensen, C-43-00 ottanut kantaa itsenäisen toi-
minnan osan käsitteen sisältöön. Mainitun 
ratkaisun mukaan itsenäisen liiketoiminnan 
käsitettä on tarkasteltava ensisijaisesti toi-
minnalliselta kannalta ja toissijaisesti rahoi-
tuksen kannalta. Toiminnallinen lähtökohta 
tarkoittaa tuomioistuimen mukaan sitä, että 
siirrettyjen varojen on muodostettava siirron 
hetkellä sellainen kokonaisuus, joka voi toi-
mia itsenäisesti ilman merkittäviä lisäsijoi-
tuksia tai lisävarojen siirtämistä.  

Pykälän nykyinen 2 momentti siirrettäisiin 
3 momentiksi. Momentissa viitataan sulau-
tumista koskeviin säännöksiin. Myös osittais-
jakautumiseen tulisi soveltuvin osin sovellet-
tavaksi, mitä elinkeinoverolain säännöksissä 
säädetään sulautumisesta. Osittain jakautu-
van ja vastaanottavien yhtiöiden verotuksissa 
tulisivat tällöin sovellettaviksi säännökset 
käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteis-
ten menojen poistojen vähentämisestä vero-
tuksessa, varausten vähentämisestä ja oikai-
suerien tuloutumisesta sekä verovelvollisten 
erillisyydestä jakautumishetkestä alkaen. 
Luovuttavan yhtiön osakkeiden vaihtoa vas-
taanottavan yhtiön osakkeisiin ei pidettäisi 
luovutuksena.  

Tuloverolain 28 §:n viittaussäännöksen pe-
rusteella osittaisjakautumista koskevat sään-
nökset tulisivat soveltuvin osin sovellettavik-
si myös tuloverolain mukaisessa verotukses-
sa. Osittaisjakautumisen kohteena voisi siten 
olla myös tuloverolain mukaista toimintaa 
harjoittava yhtiö, kunhan siirrettävät ja yhti-
öön jäävät varojen, velkojen ja muiden vas-

tuiden kokonaisuudet muodostaisivat ehdote-
tussa elinkeinoverolain 52 c § 2 momentissa 
tarkoitetun itsenäiseen toimintaan kykenevän 
toiminnallisen kokonaisuuden. 

Pykälän nykyinen 3 momentti siirrettäisiin 
4 momentiksi. Momentissa säädetään varaus-
ten siirtymisestä jakautumisessa. Momenttia 
muutetaan teknisesti siten, että siinä sääde-
tään varausten siirtymisestä vastaavalla taval-
la myös osittaisjakautumisessa.  

Pykälän nykyinen 4 momentti siirrettäisiin 
5 momentiksi. Momenttiin lisättäisiin sään-
nökset osakkeiden hankintamenon määräy-
tymisestä osittaisjakautumisen toteuduttua. 
Hankintameno määräytyisi jatkuvuusperiaat-
teen mukaisesti vastaavalla tavalla kuin ko-
konaisjakautumisessakin. Jakoperusteena 
käytettäisiin osittain jakautuvalle yhtiölle 
jäävää osaa nettovaroista ja vastaanottavalle 
tai vastaanottaville yhtiöille siirtynyttä osaa 
jakautuvan yhtiön nettovaroista. Mikäli tämä 
jakoperuste poikkeaisi olennaisesti osakkei-
den käypien arvojen mukaisesta jakosuhtees-
ta, hankintamenot jaettaisiin käypien arvojen 
suhteessa.  

52 d §. Pykälän 1 momentissa olevaan lii-
ketoimintasiirron määritelmään tehtäisiin 
tekninen tarkistus. Pykälää tarkistettaisiin si-
ten, että käsitteen liiketoiminnan osa sijasta 
käytetään elinkeinoverolain 52 c § 2 momen-
tissa säädettäväksi ehdotettua liiketoiminta-
kokonaisuuden käsitettä. Sekä osittaisjakau-
tumisen että liiketoimintasiirron yhteydessä 
liiketoimintakokonaisuudella tarkoitettaisiin 
sisällöltään samanlaista itsenäistä liiketoi-
minnan osaa. 

52 e §. Pykälään lisättäisiin uusi 4 moment-
ti. Momentissa säädettäisiin toisessa jäsen-
valtiossa asuvan yhtiön Suomessa sijaitsevan 
kiinteän toimipaikan verotuksessa hyväksyt-
tyjen varausten vähennyskelpoisuuden säi-
lymisestä siinä tilanteessa, että yhtiön Suo-
messa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta 
tulee yritysjärjestelydirektiivissä tarkoitetun 
yritysjärjestelyn seurauksena uuden, joko 
tässä toisessa tai kolmannessa Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa asuvan yhtiön kiinteä 
toimipaikka.  

52 f §. Osakevaihtoa koskevaa säännöstä 
muutettaisiin osakevaihdon määritelmän 
osalta direktiiviä vastaavaksi. Osakevaihdolla 
tarkoitettaisiin myös sellaista vaihtoa, jossa 
hankitaan lisäosakkeita, vaikka osakkeita 
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hankkivalla yhtiöllä olisi jo hallussaan sellai-
nen osuus osakkeista, että sen omistamat 
osakkeet tuottavat enemmän kuin puolet toi-
sen yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamasta 
äänimäärästä.  
 
1.2. Tuloverolaki 

123 §. Sulautumisen ja jakautumisen vaiku-
tus tappioiden vähentämiseen. Pykälää muu-
tettaisiin siten, että aikaisemmilta vuosilta 
vahvistetut tappiot siirtyisivät vastaanottavil-
le yhtiöille, säännöksessä tarkemmin sääde-
tyissä olosuhteissa, sulautumisen ja koko-
naisjakautumisen lisäksi myös osittaisjakau-
tumisen yhteydessä. Silloin kun olisi ilmeis-
tä, että tappiot ovat syntyneet yrityksen tietyn 
liiketoimintakokonaisuuden toiminnasta, tap-
piot siirtyisivät sille vastaanottavalle yhtiölle, 
joka vastaanottaa kyseisen liiketoimintako-
konaisuuden. Mikäli kokonaan jakautuvan tai 
osittaisjakautuvan yhtiön aikaisempien vuo-
sien tappioita ei olisi toiminnan luonteesta, 
tappiollisen toiminnan loppumisesta tai 
muusta syystä johtuen mahdollista kohdistaa 
siirrettävään liiketoimintakokonaisuuteen, 
tappiot siirtyisivät vastaanottaville yhteisöille 
samassa suhteessa kuin yhteisön varojen ar-
vostamisesta verotuksessa annetun lain 2 lu-
vussa tarkoitettu nettovarallisuus siirtyy vas-
taanottaville yhteisöille. Eri tulolähteiden 
tappiot siirtyisivät niille yhtiöille, joilla on 
vastaava tulolähde.  

Koska tappioita ei verotuksessa vahvisteta 
eri liiketoimintojen osille erikseen, tappioi-
den kohdistaminen vastaanotettuihin liike-
toimintakokonaisuuksiin olisi mahdollista 
esimerkiksi silloin, kun yhtiölle vahvistetut 
tappiot olisivat selkeästi aiheutuneet yhdestä 
yhtiön harjoittamasta toimialasta. Tappioiden 
jakaminen eri toimialoille olisi mahdollista 
myös silloin, kun tappion kohdistuminen tiet-
tyyn toimintaan olisi ilmeistä yhtiön ylläpi-
tämän toimialakohtaisen tuloksenlaskennan 
perusteella. 

123 a §. Yritysjärjestelyjen vaikutus ulko-
maisen yhteisön kiinteän toimipaikan tappi-
oiden vähentämiseen. Pykälän 1 momenttia 
muutettaisiin siten, että toisessa Euroopan 
Unionin jäsenvaltiossa asuvan yhteisön Suo-
messa sijainneen kiinteän toimipaikan tappio 
olisi vähennyskelpoinen myös silloin, kun 
tästä kiinteästä toimipaikasta on elinkeinove-

rolain 52 c §:ssä säädettyä jakautumista tai 
osittaisjakautumista käyttäen muodostettu 
suomalainen tytäryhtiö. Tappion vähentämi-
nen koskisi tilannetta, jossa kaikki kiinteän 
toimipaikan toimintaan kohdistuvat varat, ve-
lat ja varaukset on siirretty sen toimintaa jat-
kavalle yhteisölle. Tappio olisi vähennettä-
vissä yleisten tappion vähentämistä koskevi-
en edellytysten mukaisesti. Säännöstä ei so-
vellettaisi silloin, kun vain osa kiinteän toi-
mipaikan toiminnasta siirtyisi yhteisölle. Täl-
löin tappio vähennettäisiin edelleen kiinteän 
toimipaikan tulosta.  

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
2 momentti, jossa säädetään kiinteän toimi-
paikan vahvistettujen tappioiden vähennys-
kelpoisuuden säilymisestä siinä tilanteessa, 
että toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa 
asuvan yhtiön Suomessa sijaitsevasta kiinte-
ästä toimipaikasta tulee sulautumisen, jakau-
tumisen, osittaisjakautumisen tai liiketoimin-
tasiirron seurauksena toisen, joko tässä toi-
sessa tai kolmannessa Euroopan unionin jä-
senvaltiossa asuvan yhtiön kiinteä toimipaik-
ka.  

123 b §. Yritysjärjestelyjen vaikutus suo-
malaisen yhteisön kiinteän toimipaikan tap-
pioiden käsittelyyn. Pykälässä ehdotetaan 
säädettäväksi tilanteesta, jossa sulautumisen, 
jakautumisen, osittaisjakautumisen, liiketoi-
mintasiirron tai eurooppayhtiön tai euroop-
paosuuskunnan sääntömääräisen kotipaikan 
siirron yhteydessä toiseen jäsenvaltioon siir-
rettyyn omaisuuteen kuuluu siirtävän yhtiön 
kiinteä toimipaikka, joka sijaitsee joko tässä 
toisessa tai kolmannessa jäsenvaltiossa. Täl-
lainen tilanne syntyy esimerkiksi silloin, kun 
suomalaisen yhtiön kiinteä toimipaikka yhti-
öitetään jotakin mainittua yritysjärjestelyä 
käyttäen. Kiinteästä toimipaikasta tulee täl-
löin suomalaisen yhtiön toisessa valtiossa 
asuva tytäryhtiö tai osa Suomesta pois siirty-
vää eurooppayhtiötä tai eurooppaosuuskun-
taa. Suomen on luovuttava verottamasta tätä 
kiinteää toimipaikkaa, joka ei sijaitse Suo-
messa eikä enää ole osa Suomessa asuvaa 
yhtiötä.  

Jos kiinteän toimipaikan liiketoiminta on 
ollut tappiollista, sen tappiollisuus on otettu 
huomioon suomalaisen yhtiön täällä toimite-
tuissa verotuksissa. Kiinteän toimipaikan va-
rat luovuttaneen yhtiön verotettavaan tuloon 
lisätään kiinteän toimipaikan sellaiset aikai-
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semmat tappiot, jotka on vähennetty Suo-
messa sijaitsevan siirtävän yhtiön verotuk-
sessa ja joita ei ole katettu kiinteän toimipai-
kan myöhempien vuosien voitoilla. Katta-
mattomat tappiot voidaan lisätä suomalaisen 
yhtiön tuloon 10 edeltävältä verovuodelta. 

Esimerkki: Suomalaisen yhtiön toisessa jä-
senvaltiossa sijaitsevan kiinteän toimipaikan 
tappiollisuutta on hyvitysmenetelmän mukai-
sesti vähennetty aikaisempina verovuosina 
yhtiön verotettavasta tulosta yhteensä 30 000 
euroa. Suomalaisen yhtiön tuloihin on tappi-
on vähentämistä seuranneina verovuosina si-
sältynyt kiinteän toimipaikan voittoja yhteen-
sä 20 000 euroa. Yhtiön tuloon voidaan toi-
sessa jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinteän toi-
mipaikan yhtiöittämisen yhteydessä lisätä 
vanhoja tappioita 10 000 euroa, jota ei vielä 
ole katettu myöhempien verovuosien voitoil-
la. 
 
1.3. Varainsiirtoverolaki 

4 §. Pykälän 5 momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että varainsiirtoveroa koske-

va vapautus kiinteistön omistusoikeuden luo-
vutuksesta silloin, kun kiinteistö luovutetaan 
yhteisömuodon muutoksen, sulautumisen tai 
elinkeinoverolain 52 c §:n mukaisen jakau-
tumisen yhteydessä, ulotettaisiin koskemaan 
myös osittaisjakautumista. Varainsiirtovero-
lain 15 §:n 3 momentissa säädetyn viittauk-
sen perusteella vastaava vapautus varainsiir-
toverosta tulisi koskemaan myös arvopape-
reiden luovutuksia. 
 
2.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2007. Lakeja sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran vuodelta 2007 toimitet-
tavassa verotuksessa. 

Lakeja sovellettaisiin sellaisiin sulautumi-
siin, jakautumisiin. liiketoimintasiirtoihin ja 
osakevaihtoihin, jotka ovat tapahtuneet lain 
voimaantulon jälkeen. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain 

(360/1968) 52 a §, 52 c §, 52 d §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto sekä 52 f §:n 
1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat 52 a §, 52 d §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto sekä 52 f §:n 
1 momentti laissa 1733/1995 ja 52 c § mainitussa laissa 1733/1995 ja laissa 1146/2005, sekä 

lisätään 52 e §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1733/1995, uusi 4 momentti seu-
raavasti: 
 

52 a § 
Sulautumisella tarkoitetaan järjestelyä, jos-

sa:  
1) yksi tai useampi osakeyhtiö (sulautuva 

yhtiö) purkautuen selvitysmenettelyttä siirtää 
kaikki varansa ja velkansa toiselle osakeyhti-
ölle (vastaanottava yhtiö) ja jossa sulautuvan 
yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena 
omistamiensa osakkeiden mukaisessa suh-
teessa vastaanottavan yhtiön liikkeeseen las-
kemia uusia osakkeita; vastike saa olla myös 
rahaa, kuitenkin enintään 10 prosenttia vas-
tikkeena annettavien osakkeiden yhteenlas-
ketusta nimellisarvosta tai nimellisarvon 
puuttuessa osakkeita vastaavasta osuudesta 
maksettua osakepääomaa; tai  

2) sulautuva yhtiö purkautuen selvitysme-
nettelyttä siirtää kaikki varansa ja velkansa 
vastaanottavalle yhtiölle, jonka hallussa ovat 
kaikki sulautuvan yhtiön osakepääomaa 
edustavat osakkeet, tai tuollaisen yhtiön ko-
konaan omistamalle osakeyhtiölle.  
 
 

52 c § 
Jakautumisella tarkoitetaan järjestelyä, jos-

sa: 
1) osakeyhtiö purkautuu selvitysmenette-

lyttä siten, että kaikki sen varat ja velat siir-
tyvät kahdelle tai useammalle osakeyhtiölle 
(kokonaisjakautuminen); tai  

2) osakeyhtiö selvitysmenettelyttä siirtää, 
ilman että se purkautuu, yhden tai useamman 
liiketoimintakokonaisuutensa sellaisenaan 
yhdelle tai useammalle osakeyhtiölle ja jättää 

vähintään yhden liiketoimintakokonaisuuden 
siirtävään yhtiöön (osittaisjakautuminen) ja 
jossa jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat 
saavat vastikkeena omistamiensa osakkeiden 
mukaisessa suhteessa kunkin vastaanottavan 
yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita; 
vastike saa olla myös rahaa, kuitenkin enin-
tään 10 prosenttia vastikkeena annettavien 
osakkeiden nimellisarvosta tai nimellisarvon 
puuttuessa osakkeita vastaavasta osuudesta 
yhtiön maksettua osakepääomaa. 

Liiketoimintakokonaisuudella tarkoitetaan 
yhtiön osan kaikkia varoja ja vastuita, jotka 
hallinnollisesti muodostavat itsenäisen toi-
minnan eli omavaraiseen toimintaan kykene-
vän yksikön. 

Jakautumisessa noudatetaan, mitä 
52 b §:ssä säädetään sulautumisesta. Mitä 
säädetään sulautuvasta yhtiöstä ja sen osak-
keenomistajista, sovelletaan jakautuvaan yh-
tiöön ja sen osakkeenomistajiin, ja mitä sää-
detään vastaanottavasta yhtiöstä ja sen osak-
keenomistajista, sovelletaan vastaanottaviin 
yhtiöihin ja niiden osakkeenomistajiin.  

Jakautuvan yhtiön verotuksessa vähennetyt 
varaukset, jotka kohdistuvat tiettyyn toimin-
taan, siirtyvät sille vastaanottavalle yhtiölle, 
jolle siirrettyyn toimintaan varaus kohdistuu. 
Kokonaisjakautumisessa muut varaukset siir-
tyvät vastaanottaville yhtiöille samassa suh-
teessa kuin jakautuvan yhtiön nettovaralli-
suus siirtyy vastaanottaville yhtiöille. Osit-
taisjakautumisessa muut varaukset siirtyvät 
jakautuvalle yhtiölle ja vastaanottavalle yhti-
ölle samassa suhteessa kuin jakautuvan yhti-
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ön nettovarallisuus jakautuu näille yhtiöille. 
Nettovarallisuudella tarkoitetaan yhtiön varo-
jen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 
(1142/2005) 2 luvussa tarkoitettua nettova-
rallisuutta jakautumisajankohtana. 

Vastaanottavan yhtiön osakkeiden hankin-
tamenoksi katsotaan se osa jakautuvan yhtiön 
osakkeiden hankintamenosta, joka vastaa 
vastaanottavalle yhtiölle siirtynyttä osaa ja-
kautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Osit-
taisjakautumisessa jakautuneen yhtiön osak-
keiden hankintamenoksi katsotaan se osa ja-
kautuvan yhtiön osakkeiden hankintamenos-
ta, joka vastaa sille jäänyttä osaa jakautuvan 
yhtiön nettovarallisuudesta. Jos kuitenkin on 
ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa vas-
taanottaville yhtiöille siirtyvien nettovaralli-
suuksien tai osittaisjakautumisessa jakautu-
valle yhtiölle jäävän ja vastaanottavalle yhti-
ölle siirtyvän nettovarallisuuden suhde olen-
naisesti poikkeaa näiden yhtiöiden osakkei-
den käypien arvojen suhteesta, hankintame-
non jakoperusteena käytetään osakkeiden 
käypien arvojen suhdetta. 
 
 

52 d § 
Liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjeste-

lyä, jossa osakeyhtiö (siirtävä yhtiö) luovut-
taa joko kaikki taikka yhteen tai useampaan 
liiketoimintakokonaisuuteensa kohdistuvat 
varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja 
siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset 
siirtyvää toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle 
(vastaanottava yhtiö) saaden vastikkeeksi 
vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia 
uusia osakkeita. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

52 e § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos sulautumisen, jakautumisen, tai liike-
toimintasiirron yhteydessä toisessa Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa asuvan yhtiön Suo-
messa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta 
muodostuu tässä toisessa tai kolmannessa 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuvan toi-
sen yhtiön kiinteä toimipaikka, tähän kiinte-
ään toimipaikkaan kohdistuvat varaukset lue-
taan veronalaiseksi tuloksi samalla tavalla 
kuin ne olisi luettu tuloksi, jos yritysjärjeste-
lyä ei olisi tapahtunut.  
 

52 f § 
Osakevaihdolla tarkoitetaan järjestelyä, 

jossa osakeyhtiö hankkii sellaisen osuuden 
toisen osakeyhtiön osakkeista, että sen omis-
tamat osakkeet tuottavat enemmän kuin puo-
let toisen yhtiön kaikkien osakkeiden tuotta-
masta äänimäärästä, tai, jos osakeyhtiöllä jo 
on enemmän kuin puolet äänimäärästä, 
hankkii lisää tämän yhtiön osakkeita ja antaa 
vastikkeena toisen yhtiön osakkeenomistajil-
le liikkeeseen laskemiaan uusia osakkeitaan. 
Vastike saa olla myös rahaa, ei kuitenkaan 
enempää kuin 10 prosenttia vastikkeena an-
nettujen osakkeiden nimellisarvosta tai ni-
mellisarvon puuttuessa osakkeita vastaavasta 
osuudesta maksettua osakepääomaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo-

delta 2007 toimitettavassa verotuksessa. La-
kia sovelletaan osittaisjakautumiseen, joka 
on tapahtunut 1 päivänä tammikuuta 2007 tai 
sen jälkeen. 

————— 
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2. 

Laki 

tuloverolain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 123 §:n 1 mo-

mentti ja 123 a §,  
sellaisina kuin ne ovat, 123 §:n 1 momentti laissa 1143/2005 sekä 123 a § laissa 927/1996, 

ja 
lisätään lakiin uusi 123 b § seuraavasti: 

 
123 § 

Sulautumisen ja jakautumisen vaikutus tap-
pioiden vähentämiseen 

Yhteisön jakauduttua jakautuvan yhteisön 
tappiot siirtyvät vastaanottavalle yhteisölle 
siltä osin kuin on ilmeistä, että tappiot ovat 
syntyneet vastaanottavalle yhteisölle siirty-
neessä toiminnassa. Muilta osin tappiot siir-
tyvät samassa suhteessa kuin jakautuvan yh-
teisön varojen arvostamisesta verotuksessa 
annetun lain (1142/2005) 2 luvussa tarkoitet-
tu nettovarallisuus siirtyy vastaanottaville yh-
teisöille. Jos jakautuvan yhteisön verotukses-
sa on useita tulolähteitä, tulolähteen vahviste-
tut tappiot siirtyvät niille vastaanottaville yh-
tiöille, joilla on vastaava tulolähde.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

123 a § 

Yritysjärjestelyjen vaikutus ulkomaisen yhtei-
sön kiinteän toimipaikan tappioiden vähen-

tämiseen 

Yhteisöllä, joka on jakautumisen tai elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain 
52 d §:ssä tarkoitetun liiketoimintasiirron yh-
teydessä perustettu jatkamaan toisessa Eu-
roopan unionin jäsenvaltiossa asuvan yhtei-
sön Suomessa olevassa kiinteässä toimipai-
kassa harjoittamaa toimintaa, on oikeus vä-
hentää tulostaan kiinteän toimipaikan vero-
tuksessa vahvistettu tappio 119 ja 122 §:ssä 
säädetyllä tavalla.  

Jos 1 momentissa mainitun järjestelyn yh-
teydessä toisessa Euroopan unionin jäsenval-
tiossa asuvan yhteisön Suomessa sijaitsevasta 
kiinteästä toimipaikasta muodostuu tässä toi-
sessa tai kolmannessa Euroopan unionin jä-
senvaltiossa asuvan toisen yhteisön kiinteä 
toimipaikka, on tällä yhteisöllä tämän kiinte-
än toimipaikan verotuksessa oikeus vähentää 
tulostaan kiinteän toimipaikan verotuksessa 
vahvistettu tappio 1 momentissa säädetyllä 
tavalla.  
 
 

123 b § 

Yritysjärjestelyjen vaikutus suomalaisen yh-
teisön kiinteän toimipaikan tappioiden käsit-

telyyn 

Jos sulautumisen, jakautumisen, elinkeino-
tulon verottamisesta annetun lain 52 d §:ssä 
tarkoitetun liiketoimintasiirron tai saman lain 
52 g §:ssä tarkoitetun eurooppayhtiön tai eu-
rooppaosuuskunnan sääntömääräisen koti-
paikan siirron yhteydessä toiseen jäsenvalti-
oon siirtyviin varoihin kuuluu siirtävän yh-
teisön kiinteä toimipaikka, joka sijaitsee tässä 
toisessa tai kolmannessa Euroopan Unionin 
jäsenvaltiossa, varat luovuttaneen yhteisön 
verotettavaan tuloon lisätään kiinteän toimi-
paikan sellaiset tappiot, jotka on vähennetty 
Suomessa sijaitsevan yhteisön verotuksessa 
ja joita ei ole katettu mainitun kiinteän toi-
mipaikan myöhempien verovuosien voitoilla. 
Tappiot lisätään Suomessa sijaitsevan yhtei-
sön tuloon 10 edeltävän verovuoden ajalta. 
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——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo-

delta 2007 toimitettavassa verotuksessa. La-
kia sovelletaan jakautumiseen, joka on tapah-
tunut 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen jäl-
keen.

————— 
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3. 

Laki 

varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä marraskuuta 1996 annetun varainsiirtoverolain (931/1996) 4 §:n 

5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1516/2001, seuraavasti: 
 

4 §  

Veron kohde ja verovelvollinen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Veroa ei ole suoritettava siirrettäessä kiin-

teistö toimintaa jatkavalle yhteisölle yhtei-
sömuodon muutoksen, sulautumisen ja elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain 
(360/1968) 52 c §:n mukaisen jakautumisen 
perusteella, jos järjestely toteutetaan asian-
omaista yhteisöä koskevan lainsäädännön 
mukaisesti. Mitä edellä tässä momentissa 
säädetään, sovelletaan myös siirrettäessä 

kiinteistö säästöpankkilain (1502/2001) 90—
92 §:ssä tai osuuspankeista ja muista osuus-
kuntamuotoisista luottolaitoksista annetun 
lain (1504/2001) 31 ja 32 §:ssä tarkoitetuissa 
tapauksissa toimintaa jatkamaan perustetta-
valle luottolaitokselle. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuo-

delta 2007 toimitettavassa verotuksessa nii-
hin sulautumisiin ja jakautumisiin, jotka ta-
pahtuvat 1 päivänä tammikuuta 2007 tai sen 
jälkeen. 

————— 

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2006 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 
 

Ministeri Jan-Erik Enestam 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetun lain 

(360/1968) 52 a §, 52 c §, 52 d §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto sekä 52 f §:n 
1 momentti, 

sellaisina kuin ne ovat 52 a §, 52 d §:n 1 momentin suomenkielinen sanamuoto sekä 52 f §:n 
1 momentti laissa 1733/1995 ja 52 c § mainitussa laissa 1733/1995 ja laissa 1146/2005, sekä 

lisätään 52 e §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1733/1995, uusi 4 momentti seu-
raavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

52 a § 
Tämän lain sulautumista koskevia sään-

nöksiä sovelletaan järjestelyihin, joissa yksi 
tai useampi osakeyhtiö (sulautuva yhtiö) 
purkautuen selvitysmenettelyttä siirtää 
kaikki varansa ja velkansa toiselle osakeyh-
tiölle (vastaanottava yhtiö) ja joissa sulau-
tuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vas-
tikkeena omistamiensa osakkeiden mukai-
sessa suhteessa vastaanottavan yhtiön liik-
keeseen laskemia uusia osakkeita. Vastike 
saa olla myös rahaa, kuitenkin enintään 10 
prosenttia vastikkeena annettavien osakkei-
den yhteenlasketusta nimellisarvosta tai ni-
mellisarvon puuttuessa osakkeita vastaavas-
ta osuudesta maksettua osakepääomaa.  
 

52 a § 
Sulautumisella tarkoitetaan järjestelyä, 

jossa:  
1) yksi tai useampi osakeyhtiö (sulautuva 

yhtiö) purkautuen selvitysmenettelyttä siir-
tää kaikki varansa ja velkansa toiselle osa-
keyhtiölle (vastaanottava yhtiö) ja jossa su-
lautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat 
vastikkeena omistamiensa osakkeiden mu-
kaisessa suhteessa vastaanottavan yhtiön 
liikkeeseen laskemia uusia osakkeita; vasti-
ke saa olla myös rahaa, kuitenkin enintään 
10 prosenttia vastikkeena annettavien osak-
keiden yhteenlasketusta nimellisarvosta tai 
nimellisarvon puuttuessa osakkeita vastaa-
vasta osuudesta maksettua osakepääomaa; 
tai  

2) sulautuva yhtiö purkautuen selvitysme-
nettelyttä siirtää kaikki varansa ja velkansa 
vastaanottavalle yhtiölle, jonka hallussa 
ovat kaikki sulautuvan yhtiön osakepää-
omaa edustavat osakkeet, tai tuollaisen yh-
tiön kokonaan omistamalle osakeyhtiölle.  
 

 
52 c § 

Tämän lain jakautumista koskevia sään-
nöksiä sovelletaan järjestelyihin, joissa osa-
keyhtiö (jakautuva yhtiö) purkautuu selvi-
tysmenettelyttä siten, että sen varat ja velat 
siirtyvät kahdelle tai useammalle osakeyh-
tiölle (vastaanottavat yhtiöt) jakautuvan yh-

52 c § 
Jakautumisella tarkoitetaan järjestelyä, 

jossa: 
1) osakeyhtiö purkautuu selvitysmenette-

lyttä siten, että kaikki sen varat ja velat siir-
tyvät kahdelle tai useammalle osakeyhtiölle 
(kokonaisjakautuminen); tai  
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tiön osakkeenomistajien saadessa osuuksi-
ensa mukaisessa suhteessa vastikkeena 
kunkin vastaanottavan yhtiön liikkeeseen 
laskemia uusia osakkeita. Vastike saa olla 
myös rahaa, kuitenkin enintään 10 prosent-
tia vastikkeena annettavien osakkeiden ni-
mellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa 
osakkeita vastaavasta osuudesta yhtiön 
maksettua osakepääomaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakautumisessa noudatetaan, mitä 

52 b §:ssä säädetään sulautumisesta. Mitä 
säädetään sulautuvasta yhtiöstä ja sen osak-
keenomistajista, sovelletaan jakautuvaan 
yhtiöön ja sen osakkeenomistajiin, ja mitä 
säädetään vastaanottavasta yhtiöstä ja sen 
osakkeenomistajista, sovelletaan vastaanot-
taviin yhtiöihin ja niiden osakkeenomista-
jiin.  

Jakautuvan yhtiön verotuksessa vähenne-
tyt varaukset, jotka kohdistuvat tiettyyn toi-
mintaan, siirtyvät sille vastaanottavalle yh-
tiölle, jolle siirrettyyn toimintaan varaus 
kohdistuu. Muut varaukset siirtyvät vas-
taanottaville yhtiöille samassa suhteessa 
kuin jakautuvan yhtiön nettovarallisuus siir-
tyy vastaanottaville yhtiöille. Nettovaralli-
suudella tarkoitetaan yhtiön varojen arvos-
tamisesta verotuksessa annetun lain 
(1142/2005) 2 luvussa tarkoitettua nettova-
rallisuutta jakautumisajankohtana. 

 
 
 
 
 
Vastaanottavan yhtiön osakkeiden han-

kintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan 
yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka 
vastaa vastaanottavalle yhtiölle siirtynyttä 
osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. 
Jos kuitenkin on ilmeistä, että vastaanotta-

2) osakeyhtiö selvitysmenettelyttä siirtää, 
ilman että se purkautuu, yhden tai useam-
man liiketoimintakokonaisuutensa sellaise-
naan yhdelle tai useammalle osakeyhtiölle 
ja jättää vähintään yhden liiketoimintako-
konaisuuden siirtävään yhtiöön (osittaisja-
kautuminen) ja jossa jakautuvan yhtiön 
osakkeenomistajat saavat vastikkeena omis-
tamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa 
kunkin vastaanottavan yhtiön liikkeeseen 
laskemia uusia osakkeita; vastike saa olla 
myös rahaa, kuitenkin enintään 10 prosent-
tia vastikkeena annettavien osakkeiden ni-
mellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa 
osakkeita vastaavasta osuudesta yhtiön 
maksettua osakepääomaa. 

Liiketoimintakokonaisuudella tarkoite-
taan yhtiön osan kaikkia varoja ja vastuita, 
jotka hallinnollisesti muodostavat itsenäi-
sen toiminnan eli omavaraiseen toimintaan 
kykenevän yksikön. 

Jakautumisessa noudatetaan, mitä 
52 b §:ssä säädetään sulautumisesta. Mitä 
säädetään sulautuvasta yhtiöstä ja sen osak-
keenomistajista, sovelletaan jakautuvaan 
yhtiöön ja sen osakkeenomistajiin, ja mitä 
säädetään vastaanottavasta yhtiöstä ja sen 
osakkeenomistajista, sovelletaan vastaanot-
taviin yhtiöihin ja niiden osakkeenomista-
jiin.  

Jakautuvan yhtiön verotuksessa vähenne-
tyt varaukset, jotka kohdistuvat tiettyyn 
toimintaan, siirtyvät sille vastaanottavalle 
yhtiölle, jolle siirrettyyn toimintaan varaus 
kohdistuu. Kokonaisjakautumisessa muut 
varaukset siirtyvät vastaanottaville yhtiöille 
samassa suhteessa kuin jakautuvan yhtiön 
nettovarallisuus siirtyy vastaanottaville yh-
tiöille. Osittaisjakautumisessa muut varauk-
set siirtyvät jakautuvalle yhtiölle ja vas-
taanottavalle yhtiölle samassa suhteessa 
kuin jakautuvan yhtiön nettovarallisuus ja-
kautuu näille yhtiöille. Nettovarallisuudella 
tarkoitetaan yhtiön varojen arvostamisesta 
verotuksessa annetun lain (1142/2005) 2 lu-
vussa tarkoitettua nettovarallisuutta jakau-
tumisajankohtana. 

Vastaanottavan yhtiön osakkeiden han-
kintamenoksi katsotaan se osa jakautuvan 
yhtiön osakkeiden hankintamenosta, joka 
vastaa vastaanottavalle yhtiölle siirtynyttä 
osaa jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. 
Osittaisjakautumisessa jakautuneen yhtiön 
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ville yhtiöille siirtyvien nettovarallisuuksien 
suhde olennaisesti poikkeaa näiden yhtiöi-
den osakkeiden käypien arvojen suhteesta, 
hankintamenon jakoperusteena käytetään 
osakkeiden käypien arvojen suhdetta. 

osakkeiden hankintamenoksi katsotaan se 
osa jakautuvan yhtiön osakkeiden hankin-
tamenosta, joka vastaa sille jäänyttä osaa 
jakautuvan yhtiön nettovarallisuudesta. Jos 
kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakau-
tumisessa vastaanottaville yhtiöille siirtyvi-
en nettovarallisuuksien tai osittaisjakautu-
misessa jakautuvalle yhtiölle jäävän ja vas-
taanottavalle yhtiölle siirtyvän nettovaralli-
suuden suhde olennaisesti poikkeaa näiden 
yhtiöiden osakkeiden käypien arvojen suh-
teesta, hankintamenon jakoperusteena käy-
tetään osakkeiden käypien arvojen suhdetta. 
 

 
52 d § 

Liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjes-
telyä, jossa osakeyhtiö (siirtävä yhtiö) luo-
vuttaa joko kaikki taikka yhteen tai useam-
paan liiketoimintansa osaan kohdistuvat va-
rat, siirtyviin varoihin kohdistuvat velat ja 
siirtyvään toimintaan kohdistuvat varaukset 
siirtyvää toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle 
(vastaanottava yhtiö) saaden vastikkeeksi 
vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia 
uusia osakkeita. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

52 d § 
Liiketoimintasiirrolla tarkoitetaan järjes-

telyä, jossa osakeyhtiö (siirtävä yhtiö) luo-
vuttaa joko kaikki taikka yhteen tai useam-
paan liiketoimintakokonaisuuteensa kohdis-
tuvat varat, siirtyviin varoihin kohdistuvat 
velat ja siirtyvään toimintaan kohdistuvat 
varaukset siirtyvää toimintaa jatkavalle 
osakeyhtiölle (vastaanottava yhtiö) saaden 
vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön liikkee-
seen laskemia uusia osakkeita. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
52 e § 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

52 e § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Jos sulautumisen, jakautumisen, tai liike-
toimintasiirron yhteydessä toisessa Euroo-
pan unionin jäsenvaltiossa asuvan yhtiön 
Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipai-
kasta muodostuu tässä toisessa tai kolman-
nessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa 
asuvan toisen yhtiön kiinteä toimipaikka, 
tähän kiinteään toimipaikkaan kohdistuvat 
varaukset luetaan veronalaiseksi tuloksi 
samalla tavalla kuin ne olisi luettu tuloksi, 
jos yritysjärjestelyä ei olisi tapahtunut.  
 

 
52 f § 

Osakevaihdolla tarkoitetaan järjestelyä, 
jossa osakeyhtiö hankkii sellaisen osuuden 
toisen osakeyhtiön osakkeista, että sen 
omistamat osakkeet tuottavat enemmän 
kuin puolet toisen yhtiön kaikkien osakkei-
den tuottamasta äänimäärästä ja antaa vas-
tikkeena toisen yhtiön osakkeenomistajille 
liikkeeseen laskemiaan uusia osakkeitaan. 

52 f § 
Osakevaihdolla tarkoitetaan järjestelyä, 

jossa osakeyhtiö hankkii sellaisen osuuden 
toisen osakeyhtiön osakkeista, että sen 
omistamat osakkeet tuottavat enemmän 
kuin puolet toisen yhtiön kaikkien osakkei-
den tuottamasta äänimäärästä, tai, jos osa-
keyhtiöllä jo on enemmän kuin puolet ääni-
määrästä, hankkii lisää tämän yhtiön osak-
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Vastike saa olla myös rahaa, ei kuitenkaan 
enempää kuin 10 prosenttia vastikkeena an-
nettujen osakkeiden nimellisarvosta tai ni-
mellisarvon puuttuessa osakkeita vastaavas-
ta osuudesta maksettua osakepääomaa.  

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

keita ja antaa vastikkeena toisen yhtiön 
osakkeenomistajille liikkeeseen laskemiaan 
uusia osakkeitaan. Vastike saa olla myös 
rahaa, ei kuitenkaan enempää kuin 10 pro-
senttia vastikkeena annettujen osakkeiden 
nimellisarvosta tai nimellisarvon puuttuessa 
osakkeita vastaavasta osuudesta maksettua 
osakepääomaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-

ta 20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa. 
Lakia sovelletaan osittaisjakautumiseen, jo-
ka on tapahtunut 1 päivänä tammikuuta 
2007 tai sen jälkeen.  

——— 
 

 

2. 

Laki 

tuloverolain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 123 §:n 1 mo-

mentti ja 123 a §,  
sellaisina kuin ne ovat, 123 §:n 1 momentti laissa 1143/2005 sekä 123 a § laissa 927/1996, 

ja 
lisätään lakiin uusi 123 b § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

123 § 

Sulautumisen ja jakautumisen vaikutus tap-
pioiden vähentämiseen 

Yhteisön jakauduttua jakautuvan yhteisön 
tappiot siirtyvät vastaanottaville yhteisöille 
samassa suhteessa kuin jakautuvan yhteisön 
varojen arvostamisesta verotuksessa anne-
tun lain 2 luvussa tarkoitettu nettovaralli-
suus siirtyy vastaanottaville yhteisöille. Jos 
jakautuvan yhteisön verotuksessa on useita 
tulolähteitä, tulolähteen vahvistetut tappiot 
siirtyvät niille vastaanottaville yhtiöille, 
joilla on vastaava tulolähde. 

 

123 §

Sulautumisen ja jakautumisen vaikutus tap-
pioiden vähentämiseen 

Yhteisön jakauduttua jakautuvan yhteisön 
tappiot siirtyvät vastaanottavalle yhteisölle 
siltä osin kuin on ilmeistä, että tappiot ovat 
syntyneet vastaanottavalle yhteisölle siirty-
neessä toiminnassa. Muilta osin tappiot 
siirtyvät samassa suhteessa kuin jakautuvan 
yhteisön varojen arvostamisesta verotuk-
sessa annetun lain (1142/2005) 2 luvussa 
tarkoitettu nettovarallisuus siirtyy vastaan-
ottaville yhteisöille. Jos jakautuvan yhtei-
sön verotuksessa on useita tulolähteitä, tulo-
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— — — — — — — — — — — — — —  
 

lähteen vahvistetut tappiot siirtyvät niille 
vastaanottaville yhtiöille, joilla on vastaava 
tulolähde.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
123 a § 

Liiketoimintasiirron vaikutus ulkomaisen 
yhtiön kiinteän toimipaikan tappion vähen-

tämiseen 

Yhteisöllä, joka on elinkeinotulon verot-
tamisesta annetun lain 52 d §:ssä tarkoitetun 
liiketoimintasiirron yhteydessä perustettu 
jatkamaan toisessa Euroopan unionin jäsen-
valtiossa asuvan yhteisön Suomessa olevas-
sa kiinteässä toimipaikassa harjoittamaa 
toimintaa, on oikeus vähentää tulostaan 
kiinteän toimipaikan verotuksessa vahvis-
tettu tappio 119 ja 122 §:ssä säädetyllä ta-
valla. 

123 a § 

Yritysjärjestelyjen vaikutus ulkomaisen yh-
teisön kiinteän toimipaikan tappioiden vä-

hentämiseen 

Yhteisöllä, joka on jakautumisen tai elin-
keinotulon verottamisesta annetun lain 
52 d §:ssä tarkoitetun liiketoimintasiirron 
yhteydessä perustettu jatkamaan toisessa 
Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuvan yh-
teisön Suomessa olevassa kiinteässä toimi-
paikassa harjoittamaa toimintaa, on oikeus 
vähentää tulostaan kiinteän toimipaikan ve-
rotuksessa vahvistettu tappio 119 ja 
122 §:ssä säädetyllä tavalla.  

Jos 1 momentissa mainitun järjestelyn yh-
teydessä toisessa Euroopan unionin jäsen-
valtiossa asuvan yhteisön Suomessa sijait-
sevasta kiinteästä toimipaikasta muodostuu 
tässä toisessa tai kolmannessa Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa asuvan toisen yhtei-
sön kiinteä toimipaikka, on tällä yhteisöllä 
tämän kiinteän toimipaikan verotuksessa 
oikeus vähentää tulostaan kiinteän toimi-
paikan verotuksessa vahvistettu tappio 1 
momentissa säädetyllä tavalla.  
 

 
 123 b § 

Yritysjärjestelyjen vaikutus suomalaisen 
yhteisön kiinteän toimipaikan tappioiden 

käsittelyyn 

Jos sulautumisen, jakautumisen, elinkei-
notulon verottamisesta annetun lain 
52 d §:ssä tarkoitetun liiketoimintasiirron 
tai saman lain 52 g §:ssä tarkoitetun eu-
rooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan 
sääntömääräisen kotipaikan siirron yhtey-
dessä toiseen jäsenvaltioon siirtyviin varoi-
hin kuuluu siirtävän yhteisön kiinteä toimi-
paikka, joka sijaitsee tässä toisessa tai kol-
mannessa Euroopan Unionin jäsenvaltios-
sa, varat luovuttaneen yhteisön verotetta-
vaan tuloon lisätään kiinteän toimipaikan 
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sellaiset tappiot, jotka on vähennetty Suo-
messa sijaitsevan yhteisön verotuksessa ja 
joita ei ole katettu mainitun kiinteän toimi-
paikan myöhempien verovuosien voitoilla. 
Tappiot lisätään Suomessa sijaitsevan yh-
teisön tuloon 10 edeltävän verovuoden ajal-
ta.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-

ta 20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa. 
Lakia sovelletaan jakautumiseen, joka on 
tapahtunut 1 päivänä tammikuuta 2007 tai 
sen jälkeen. 

——— 
 

 

3. 

Laki 

varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 29 päivänä marraskuuta 1996 annetun varainsiirtoverolain (931/1996) 4 §:n 

5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1516/2001, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

4 §  

Veron kohde ja verovelvollinen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Veroa ei ole suoritettava siirrettäessä kiin-

teistö toimintaa jatkavalle yhteisölle yhtei-
sömuodon muutoksen, sulautumisen tai sel-
laisen jakautumisen perusteella, jossa ja-
kautuva yhteisö purkautuu, jos järjestely to-
teutetaan asianomaista yhteisöä koskevan 
lainsäädännön mukaisesti. Mitä edellä tässä 
momentissa säädetään, sovelletaan myös 
siirrettäessä kiinteistö säästöpankkilain 
(1502/2001) 90—92 §:ssä tai osuuspankeis-
ta ja muista osuuskuntamuotoisista luotto-
laitoksista annetun lain (1504/2001) 31 ja 
32 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa toimintaa 
jatkamaan perustettavalle luottolaitokselle. 

4 §  

Veron kohde ja verovelvollinen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Veroa ei ole suoritettava siirrettäessä kiin-

teistö toimintaa jatkavalle yhteisölle yhtei-
sömuodon muutoksen, sulautumisen ja 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
(360/1968) 52 c §:n mukaisen jakautumisen 
perusteella, jos järjestely toteutetaan asian-
omaista yhteisöä koskevan lainsäädännön 
mukaisesti. Mitä edellä tässä momentissa 
säädetään, sovelletaan myös siirrettäessä 
kiinteistö säästöpankkilain (1502/2001) 
90—92 §:ssä tai osuuspankeista ja muista 
osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista an-
netun lain (1504/2001) 31 ja 32 §:ssä tar-
koitetuissa tapauksissa toimintaa jatkamaan 
perustettavalle luottolaitokselle. 
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——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä     kuu-

ta 20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 

vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa 
niihin sulautumisiin ja jakautumisiin, jotka 
tapahtuvat 1 päivänä tammikuuta 2007 tai 
sen jälkeen. 

——— 
 


