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Lausunnonantajasta 
 

RAKLI ry kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen vastuulliset ammatti-

laiset. RAKLIn jäsenet ovat asuntojen, toimitilojen ja infrastruktuurin omistajia, 

rakennuttajia ja käyttäjiä tai näiden ammattimaisia edustajia. Yhdessä varmis-

tamme, että Suomessa on tilaa hyvälle elämälle. 

 

Lausunto 

 

Tulolähdejako johtuu siitä, että käytössä on kolme sovellettavaa tuloverolakia. 

Niiden vuoksi yritykset joutuvat laskemaan verotettavan tulon kunkin lain so-

veltamisalaan kuuluvalle tulonhankkimistoiminnalle erikseen. Tulolähdejaon 

mukainen erillislaskenta aiheuttaa yhteisöille laskentakustannuksia. Eri tuloläh-

teiden positiivisia ja negatiivisia erillistuloksia ei voida netottaa. Hallitusohjel-

man mukaan tappioiden vähentämisoikeutta muutetaan siten, että tulolähteen 

tappiot voi osakeyhtiössä vähentää muiden tulolähteiden tulosta. Lainvalmiste-

lun tarkoituksen on poistaa tulolähdejako osakeyhtiöiltä niin, että säännökset 

olisivat voimassa 2018. 

 

Verolakien soveltamisalasäännökset ovat yleisluonteisia eivätkä ne kerro, min-

kälainen toiminta verotetaan elinkeinoverolain mukaan. Kiinteistön vuokraustoi-

minnasta tuloa on vakiintuneesti pidetty lähtökohtaisesti henkilökohtaisen tulo-

lähteen tulona, johon sovelletaan tuloverolakia. 
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Tulolähdejaon poistaminen osakeyhtiöiltä on kiinteistötoimialalle merkittävä 

asia.  

 

Muistiossa on valittu vaihtoehto, jonka mukaan elinkeinoverolakia sovellettaisiin 

yhteisöjen toimintaan myös silloin, kun niiden toiminta ei täytä elinkeinotoimin-

nan tunnusmerkkejä. Elinkeinotoiminnan käsite laajentuisi nykytilaan verrat-

tuna siten, että se käsittäisi myös verovelvollisen harjoittaman kiinteistöliiketoi-

minnan. Ratkaisu tehtäisiin toiminnan kokonaisarvioinnin perusteella. Toinen 

esityksestä seuraava suuri muutos olisi, että konserniavustuksen antajien ja 

saajien piiri laajenisi nykyisestä. 

 

Vakiintuneesti sekä keskinäisiä että ei-keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä on verotettu 

tuloverolain mukaan. Tämä on ollut edullista, koska kiinteistöyhtiöiden velkojen 

korot eivät ole tulleet korkojen vähennysoikeuden rajoituksen piiriin (kuten 

EVL-yhtiöillä). Kun nyt ei-keskinäiset kiinteistöyhtiöt tulevat elinkeinotulovero-

lain mukaan verotettaviksi, tulevat myös velkojen korot vähennysrajoitusten 

piiriin. Keskinäiset kiinteistöyhtiöt esitetään jatkossakin verotettaviksi tulovero-

lain mukaan, joten tämän hetkisten säännösten mukaan näiden kohdalla ei tu-

lisi vähennysrajoituksia.  

 

Yleisesti ottaen muutos johtaisi korkovähennysrajoitusten laajempaan sovelta-

miseen, ja koskisi esimerkiksi yleishyödyllisiä vuokra-asuntotuottajia. RAKLI pi-

tää tätä merkittävänä huononnuksena, joka uhkaa yleishyödyllisen asuntotuo-

tannon riittävyyttä. Verotuksessa vähennyskelvottomat korkokulut aiheuttaisi-

vat verotettavaa tuloa, josta maksettava vero pitäisi kerätä vuokralaisilta eli 

omakustannusvuokrat nousisivat. Vaihtoehtoisesti vähennyskelvottomat korko-

kulut johtaisivat kirjanpidollisen tappion tekemiseen, mikä käytännössä veisi 

yhtiöt tilanteeseen, jossa oma pääoma menetetään. Tätä merkittävän kokoluo-

kan ongelmaa ei ole lausunnolla olevassa muistiossa otettu huomioon. Ongel-

maan tulee löytää ratkaisu jatkovalmistelussa. 
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Korkojen vähennysoikeuden rajoitusten osalta on todettava, että Suomi joutuu 

muiden EU-valtioiden kanssa implementoimaan EU:n veronkiertodirektiivin voi-

maan 1.1.2019 alkaen. Tähän sisältyy säännös, jonka mukaan kaikki korot ovat 

vähennysrajoitusten piirissä. Tämä tulisi siten koskemaan myös TVL:n mukaan 

verotettavia yhtiöitä joka tapauksessa 1.1.2019. Nyt tulolähdejaosta luopu-

mista esitetään jo vuodesta 2018, jolloin korkovähennysrajoitukset tulevat kos-

kemaan yhtiöitä, joissa rajoituksia ei aiemmin ole ollut, jo vuonna 2018.  Tulo-

lähdejaon poistaminen on tavallaan ensimmäinen vaihe veronkiertodirektiivin 

implementoimiseksi. Veronkiertodirektiivin implementoimisesta aiheutuvia toi-

mia ei ole muistiossa kuitenkaan kuvattu mitenkään. Vaikutusten arvioimisen 

kannalta olisi ollut suotavaa saada tietoa myös veronkiertodirektiivin implemen-

toinnissa ja esimerkiksi sitä, mikä tulee olemaan verovähennyskelpoisten kor-

kojen euromääräinen raja.  

 

RAKLI katsoo, ettei ole järkevää tuoda kiinteistöyhtiöille vuodeksi voimaan 

(vuonna 2018) nyt voimassa olevia EVL -yhtiöiden korkojen verovähennysoikeus-

säännöksiä, jotka sitten taas muuttuvat vuoden 2019 alusta, kun veronkiertodi-

rektiivi implementoidaan.  

 

Veronkiertodirektiivi aiheuttaa myös keskinäisissä yhtiöissä merkittävän vero-

ongelman: kun korkoja ei saisikaan vähentää kokonaisuudessaan, muodostuisi 

yhtiöissä verotettavaa tuloa, josta maksettava vero pitäisi suorittaa osakkailta 

kerättävillä vastikkeilla. Tämä ongelma tulee poistaa, kun veronkiertodirektiiviä 

implementoidaan. RAKLI on mielellään mukana jatkovalmistelussa. 

  

 

Johanna Aho 
lakimies 
                 


