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Esityksen sisältö

■ Jakautumismenettely yrityskauppaa edeltävänä toimenpiteenä

■ Yhtiön jakautumisen yhtiöoikeudellinen perusta

■ Jakautumisen verotuskäsittely

■ Vaihtoehtoisten jakautumistapojen hyödyt ja haitat
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Jakautuminen yrityskaupan esitoimena
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Miksi harkita jakautumista?

■ Yrityskauppaneuvottelujen kompastuskivenä liian suuri kauppahinta, 
mahdolliset rahoitusvaikutukset ja hinnanmäärittely

■ Potentiaalinen ostaja tiedossa 

■ Houkuttelevampi ja selkeämpi kokonaisuus ennakoimalla

■ Yrittäjän toimeentulon turvaaminen
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Jakautumismenettely yrityskauppaa edeltävänä toimenpiteenä

■ Osakekauppa

■ Kaupan kohteeksi aiottu yritys sopiviin osiin

■ Ennakointi
– Jakautumismenettelyyn varattava vähintään 4-5 kuukautta
– Verotuskäsittelyn varmistaminen ennakkoratkaisulla vie lisäksi 2-3 

kuukautta
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Jakautumisen yhtiöoikeudellinen perusta – OYL  
17 luku

■ Kokonaisjakautuminen tai osittaisjakautuminen

■ Jakautuminen toimivaan yhtiöön tai perustettavaan yhtiöön

■ Jakautumissuunnitelma
– Tasemallinnus keskeisessä asemassa

■ Velkojiensuojamenettely
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Jakautumismenettelyn vaiheet tiivistettynä

■ Jakautumissuunnitelman rekisteröinti

■ Kuulutuksen hakeminen velkojille

■ Täytäntöönpano

■ Lopputilitys
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Jakautumisen verotuskäsittely – EVL 52 c §

Kokonaisjakautuminen
■ Osakeyhtiö purkautuu 

selvitysmenettelyttä siten, että 
kaikki sen varat ja velat siirtyvät 
kahdelle tai useammalle 
osakeyhtiölle

Osittaisjakautuminen
■ Osakeyhtiö selvitysmenettelyttä 

siirtää, ilman että se purkautuu, 
yhden tai useamman 
liiketoimintakokonaisuutensa 
sellaisenaan yhdelle tai 
useammalle osakeyhtiölle ja jättää 
vähintään yhden 
liiketoimintakokonaisuuden 
siirtävään yhtiöön
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Jakautumisen verotuskäsittely – EVL 52 c §

■ Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena omistamiensa 
osakkeiden mukaisessa suhteessa kunkin vastaanottavan yhtiön 
liikkeeseen laskemia uusia osakkeita tai sen hallussa olevia omia 
osakkeita; 

– vastike saa olla myös rahaa, kuitenkin enintään kymmenen prosenttia 
vastikkeena annettavien osakkeiden nimellisarvosta tai nimellisarvon 
puuttuessa osakkeita vastaavasta osuudesta yhtiön maksettua 
osakepääomaa
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Jakautumisen verotuskäsittely – EVL 52 c §

■ Verosäännös perustuu teknisesti OYL:n määritelmään, mutta sääntely ei kaikin 
puolin yhtenäistä

■ Veroneutraali järjestely edellytysten täyttyessä
– Ei laukaise minkään verolajin veroseuraamuksia

■ Jaettavan yhtiön omistuspohjan säilyttävä

■ Osakevastike

■ Vastikeosakkeiden hankintameno ja –aika johdetaan jakautuvan yhtiön 
osakkeista
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Osittaisjakautuminen ja 
liiketoimintakokonaisuuden vaatimus

■ Liiketoimintakokonaisuudella tarkoitetaan
– yhtiön osan kaikkia varoja ja vastuita, jotka hallinnollisesti 

muodostavat itsenäisen toiminnan eli omavaraiseen toimintaan 
kykenevän yksikön. (EVL 52 c § 2 mom.)

■ Yksilöitävissä oleva liiketoiminta, ei yksittäisiä varallisuuseriä

■ Yhtiöllä parhaat edellytykset määrittää

■ Tulkinnanvaraisia tilanteita muodostaneet erityisesti kiinteistöihin liittyvät 
toiminnot ja sijoitustoiminta
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Sijoitustoiminta – KHO 1.10.2020 T 3837

■ A Oy oli monialaisesti toimiva perheyhtiö, joka harjoitti myös sijoitustoimintaa. A Oy:llä oli noin 
20 miljoonan euron sijoitusvarallisuus, jota hallinnoitiin kolmen eri ulkopuolisen varainhoitajan 
kautta. Yhtiön sijoitustoimintaa johti 7-10 kertaa vuodessa kokoontunut viisihenkinen 
sijoitusneuvosto. Pääasiallisesti kaupankäynti hoidettiin kuitenkin ulkopuolisten varainhoitajien 
toimesta. Itse sijoitustoiminta oli aktiivista ja transaktioita kertyi keskimäärin yli 10 kpl 
kuukaudessa.

■ A Oy:llä oli tarkoitus siirtää sijoitusvarallisuutensa, varainhoitajien kanssa tehdyt sopimukset 
sekä sijoitusneuvoston osittaisjakautumisella uuteen sijoitusliiketoimintaa varten 
perustettavaan osakeyhtiöön. Keskusverolautakunta katsoi, että A Oy:n harjoittama 
sijoitustoiminta ei EVL 52 c §:n mukaan voitu katsoa liiketoimintakokonaisuudeksi. 
Keskusverolautakunta perusteli päätöstään muun muassa sillä, että kyse ei ollut sellaisesta 
yhtiön liiketoimintaan liittyvästä varojen ja velkojen kokonaisuudesta, joka organisatorisesti 
muodostaisi itsenäisesti toimeentulevan taloudellisen yksikön.

■ A Oy valitti keskusverolautakunnan päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
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Sijoitustoiminta – KHO 1.10.2020 T 3837

■ KHO hyväksyi A Oy:n valituksen. KHO katsoi, että A Oy:n sijoitustoimintaa voitiin 
sen laajuus huomioon ottaen pitää itsenäisesti toimeentulevana yksikkönä.

■ KHO katsoi perusteluissaan, että varojen sijoittaminen ulkopuolisten 
varainhoitajien avulla ei muodostanut estettä järjestelylle, kun otettiin huomioon 
sijoitusneuvoston asema yhtiössä. KHO katsoi myös, että siirtävään yhtiöön jäi 
osittaisjakautumisen jälkeen vähintään yksi liiketoimintakokonaisuus, jolloin EVL 
52 c §:n soveltaminen oli mahdollista.
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Jakautumisen verotuskäsittely – veronkierto?

■ EVL 52 h §:n nojalla jakautumiseen liittyvä verokohtelu voidaan evätä, jos 
järjestelyn yksinomaisena tai eräänä pääasiallisista tarkoituksista on veron 
kiertäminen tai veron välttäminen. 

■ Nopeat myynnit jakautumisen jälkeen ajankohtaistavat veronkiertämisen 
pohdinnan

■ Hyväksyttävä liiketaloudellinen syy
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Varojen ja velkojen kohdentaminen

■ Kokonaisjakautumisessa varsin vapaata

■ Sijoitusvarallisuus ja rahavarat voidaan eriyttää yhtiön varsinaisesta 
liiketoiminnasta
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Varojen ja velkojen kohdentaminen

■ Osittaisjakautumisessa oltava tarkkana
– Liiketoimintakokonaisuuden muodostava varallisuuskokonaisuus ei 

voi pirstoutua eri yhtiöihin
– Toimintaan kohdistuvat lyhyt- ja pitkäaikaiset velat tulee 

jakautumisessa päätyä yhtiölle, jonka liiketoimintaan ne liittyvät
– Omaisuuserä, joka useamman eri liiketoimintakokonaisuuden 

käytössä?
■ Pääasiallisuus tai jakamatta jättäminen
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Vaihtoehtoisten jakautumistapojen hyödyt ja haitat

Kokonaisjakautuminen

+ Varojen ja velkojen jako 
vapaampaa

- Jakautuvan yhtiön identiteetti 
menetetään

Osittaisjakautuminen

+ Jakautuvan yhtiön y-tunnus säilyy

- Liiketoimintakokonaisuuden 
vaatimus aiheuttaa haasteita
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■ Onko yritykseen kertynyt liiketoiminnasta erillisiä 
varoja?

■ Haasteiden tunnistaminen ja taklaus

■ Hyvällä suunnittelulla päästään liiketoiminnallisesti 
järkevään lopputulokseen

■ Asiantuntija apuun mahdollisimman aikaisessa 
vaiheessa

Voisinko 
hyödyntää 
jakautumista 
yrityskaupan 
esitoimena?



Puh. 010 320 8400
etunimi.sukunimi@lrhto.fi
www.lrhto.fi

Turku
Yliopistonkatu 15 B, 20100 Turku

Helsinki
Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki

Salo
Turuntie 1, 24100 Salo

Kuopio
Käsityökatu 18, 70100 Kuopio

http://www.lrhto.fi/

	Anni Laukkanen�Oik. maist.
	Esityksen sisältö
	Jakautuminen yrityskaupan esitoimena
	Miksi harkita jakautumista?
	Jakautumismenettely yrityskauppaa edeltävänä toimenpiteenä
	Jakautumisen yhtiöoikeudellinen perusta – OYL  17 luku�
	Jakautumismenettelyn vaiheet tiivistettynä
	Jakautumisen verotuskäsittely – EVL 52 c §
	Jakautumisen verotuskäsittely – EVL 52 c §
	Jakautumisen verotuskäsittely – EVL 52 c §
	Osittaisjakautuminen ja liiketoimintakokonaisuuden vaatimus
	Sijoitustoiminta – KHO 1.10.2020 T 3837
	Sijoitustoiminta – KHO 1.10.2020 T 3837
	Jakautumisen verotuskäsittely – veronkierto?
	Varojen ja velkojen kohdentaminen
	Varojen ja velkojen kohdentaminen
	Vaihtoehtoisten jakautumistapojen hyödyt ja haitat
	Voisinko hyödyntää jakautumista yrityskaupan esitoimena?
	Dia numero 19

