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Esityksen sisältö

 Mistä lakimuutoksessa on kysymys?

 Miten lakimuutos vaikuttaa 

ennakkoveroihin?

 Miten lakimuutos vaikuttaa 

tuloveroilmoittamiseen?



Nykytilanne

 Kaikilla verovelvollisilla voi olla kolme tulolähdettä: 

elinkeinotoiminnan tulolähde, maatalouden tulolähde ja 

henkilökohtainen tulolähde.

 Elinkeinotoiminnan tulolähteen tulo lasketaan elinkeinotulon verottamisesta 

annetun lain (EVL) mukaan, maatalouden tulo maatilatalouden tuloverolain 

(MVL) mukaan ja henkilökohtaisen tulolähteen tulo tuloverolain (TVL) mukaan

 Tulolähde määräytyy toiminnan luonteen perusteella. 

 Verotettavan tulon määrä lasketaan jokaisessa tulolähteessä 

erikseen. 



 Muutos voi koskea vain yhteisöjä.

 Myös osa yhteisöistä jää tulolähdejaon poistamisen ulkopuolelle.

Ei koske julkisyhteisöjä, muita tuloverolaissa tarkoitettuja osittain verovapaita 

yhteisöjä, yleishyödyllisiä yhteisöjä, ulkomaisia kuolinpesiä, asunto-osakeyhtiöitä 

tai asunto-osakeyhtiöön verrattavia osuuskuntia sekä keskinäisiä 

kiinteistöosakeyhtiöitä. 

 Tulolähdejako poistuu esimerkiksi osakeyhtiöiltä, osuuskunnilta, yhdistyksiltä ja 

säätiöiltä (jos ei mainittu yllä olevassa listassa).

Keitä muutos koskee?
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Mistä on kysymys?

 Verovuodesta 2020 muutoksen piirissä olevien 

yhteisöjen tulo lasketaan pääsääntöisesti EVL:n mukaan 

yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta riippumatta. 

 MVL-tulolähde jää tulolähdejaon poistamisen 

ulkopuolelle        tulolähdejaon poistaminen koskee vain 

TVL-tulolähdettä.

 Elinkeinotoiminnan käsite säilyy muutoksesta huolimatta 

ennallaan.
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Muun omaisuuden omaisuuslaji

 Muun omaisuuden omaisuuslajiin kuuluu omaisuus, jota 

verotetaan jatkossa EVL:n mukaan, mutta joka ei 

käyttötarkoitukseltaan vastaa minkään EVL:n vakiintuneen 

omaisuuslajin määritelmää. 

 Muuta omaisuutta voi olla ainoastaan sellaisilla yhteisöillä, 

joiden verotuksessa ei enää sovelleta tuloverolakia.
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Muun omaisuuden tulot, menot ja menetykset

 Muun omaisuuden tuloja ja tulon hankkimiseen 

liittyviä menoja ja menetyksiä kohdellaan 

pääosin samoin kuin muitakin EVL-tulolähteen 

tuloja ja menoja

 Tulot ovat lähtökohtaisesti veronalaisia.

 Tulon hankkimiseen liittyvät menot ja menetykset ovat 

pääosin vähennyskelpoisia kaikista EVL-tulolähteen tuloista. 
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Muun omaisuuden hankintamenon vähentäminen

 Kuluvan omaisuuden hankintameno vähennetään poistojen 

kautta. 

 Luovutus- ja menetystilanteissa omaisuuden hankintameno 

on lähtökohtaisesti vähennyskelpoinen kaikista EVL-tuloista. 

 Osakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutustappiot 

vähennyskelpoisia vain muun omaisuuden luovutusvoitoista 

verovuonna ja viitenä seuraavana verovuonna. 

 Rajoitus ei koske EVL 6 b §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisia kiinteistö- ja 

asunto-osakeyhtiön osakkeita. 
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Muun omaisuuden luovutusten verotus 
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Luovutettava muu omaisuus Luovutusvoitto Luovutustappio

Kiinteistöt Osa EVL-tuloa Vähennetään EVL-tulosta

Kiinteistöyhtiön osakkeet Osa EVL-tuloa Vähennetään EVL-tulosta

Muiden yhtiöiden osakkeet Osa EVL-tuloa Vähennetään muun omaisuuden luovutusvoitoista (verovuosi + 5 v.) 

Yhtymäosuudet Osa EVL-tuloa Vähennetään muun omaisuuden luovutusvoitoista (verovuosi + 5 v.)

Irtaimeen käyttöomaisuuteen 

rinnastuva muu omaisuus Epäsuora tuloutus Epäsuora tuloutus

Hyödyke muussa kuin 

tulonhankkimiskäytössä Osa EVL-tuloa Vähennetään enintään omaisuuden luovutushintaa vastaava osa (luovutustappiota ei synny)

Kaikki muu Osa EVL-tuloa Vähennetään EVL-tulosta



Esimerkki muun omaisuuden luovutuksista

 A Oy myy seuraavat muuhun omaisuuteen kuuluvat osakkeet:

 As Oy Y:n osakkeet, luovutustappio 10 000 euroa

 X Oy:n osakkeet, luovutustappio 5 000 euroa

 A Oy:n elinkeinotoiminnan tulos on 20 000 euroa ennen luovutusten huomioon 

ottamista.

 Luovutusten huomioimisen jälkeen elinkeinotoiminnan tulos on 10 000 euroa.

X Oy:n osakkeiden luovutustappio jää verovuonna vähentämättä. 
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Vanhojen TVL-tappioiden vähentäminen

 Verovuonna 2019 tai sitä aiemmin syntyneet TVL-tappiot 

vähennetään elinkeinotoiminnan tulolähteessä niiden jäljellä 

olevana vähennysaikana

 TVL-tulolähteen tappiot vähennetään elinkeinotoiminnan 

tulosta 

 TVL-luovutustappiot vähennetään ensisijaisesti muun 

omaisuuden luovutuksesta syntyvistä voitoista. 

 Jos tällaisia ei ole, luovutustappio vähennetään käyttöomaisuusosakkeiden 

veronalaisista luovutusvoitoista tai käyttöomaisuuskiinteistöjen luovutuksesta 

syntyneistä voitoista
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Esimerkki TVL-tulolähteen tappion vähentämisestä 

 A Oy:n verovuoden 2020 elinkeinotoiminnan tulos on 15 000 euroa. 

 A Oy:llä on seuraavat tulolähteen tappiot:

 TVL-tulolähteen tappio 5 000 euroa, verovuosi 2017 

 EVL-tulolähteen tappio 20 000 euroa, verovuosi 2018

 A Oy:lle ei jää verotettavaa tuloa verovuodelta 2020. Verovuoden 2018 

elinkeinotoiminnan tulolähteen tappiosta jää vähentämättä 10 000 euroa.
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Esimerkki TVL-luovutustappion vähentämisestä

 A Oy on tehnyt verovuonna 2020 seuraavat luovutukset:

 Muuhun omaisuuteen kuuluva osakehuoneisto, luovutusvoitto 20 000 euroa 

 Muuhun omaisuuteen kuuluvat B Oy:n osakkeet, luovutustappio 15 000 euroa 

 Käyttöomaisuuteen kuuluva kiinteistö, luovutusvoitto 10 000 euroa

 A Oy:n EVL-tulos on ennen luovutusten huomioon ottamista on 15 000 euroa. 

A Oy:llä on 25 000 euroa TVL-luovutustappiota verovuodelta 2018. 

 A Oy:n EVL-tulokseksi muodostuu 20 000 euroa. B Oy:n osakkeiden 

luovutustappio jää verovuonna kokonaan vähentämättä. 
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Muita lakimuutoksia

 TVL-tulolähteen käyttämättömät ulkomaisen veron 

hyvitykset vähennetään EVL-tulolähteessä, jos 

yhteisöllä ei ole TVL-tulolähdettä.

 Arvostamislakia täydennetään muuta omaisuuta 

koskevilla säännöksillä.

 Konserniavustuslain soveltamisala laajenee.

 Asuintalovarauslaissa otetaan huomioon 

tulolähdejaon poistaminen.
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Lakien voimaantulo ja soveltaminen

 Yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseen liittyvät lait tulevat 

voimaan 1.1.2020. 

 Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuoden 

2020 verotuksessa

 Osakeyhtiön tilikausi on 1.1.–31.12.2019. Kyseisen tilikauden eli 

verovuoden 2019 verotus tapahtuu kokonaan vanhojen säännösten 

mukaan.

 Osakeyhtiön tilikausi on 1.2.2019–31.1.2020. Kyseisen tilikauden eli 

verovuoden 2020 verotus tapahtuu kokonaan uusien säännösten mukaan.

18.3.202116



Ennakkoverot verovuodelle 2020 ja siitä eteenpäin

 Jos yhteisö kuuluu tulolähdejaon poistamisen piiriin, 

ennakkoverohakemuksessa pitää ottaa huomioon 

 Ennakkoveron perusteena olevia tuloja ei saa ilmoittaa 

henkilökohtaisessa tulolähteessä.

 Verovuodelta 2019 tai tätä aiemmilta verovuosilta vahvistetut 

henkilökohtaisen tulolähteen tappiot vähennetään EVL-

tulolähteen tuloksesta ennakkoveron perustetta laskettaessa.

 Yhteisön tulee ilmoittaa, jos se ei harjoita elinkeinotoimintaa. 
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Ennakkoverot verovuodelle 2020 ja siitä eteenpäin

 Lakimuutos voidaan ottaa ennakkoveroissa 

huomioon vasta 1.1.2020 lähtien. 

 Hae verovuoden 2020 ja myöhempien verovuosien 

ennakkoveroihin muutosta vasta 1.1.2020 jälkeen, 

jos tulolähdejaon poistaminen vaikuttaisi 

ennakkoveron määrään. 

 Ennen lakimuutosten voimaantuloa määrättyjä 

ennakkoveroja ei korjata viranomaisaloitteisesti.
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Tuloveroilmoitus verovuodesta 2020 eteenpäin 

 Jos yhteisö kuuluu tulolähdejaon poistamisen piiriin, 

tuloveroilmoituksessa pitää ottaa huomioon erityisesti: 

 Tuottoja tai kuluja ei saa ilmoittaa henkilökohtaisessa tulolähteessä 

eikä lomaketta 7A saa käyttää.

 Muun omaisuuden tuotot ja kulut ilmoitetaan pääverolomakkeella 

osana elinkeinotoiminnan tuottoja ja kuluja, jos niille ei ole omaa 

kohtaa.

 Yhteisön tulee ilmoittaa, jos se ei harjoita elinkeinotoimintaa. 
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Tuloveroilmoitus verovuodesta 2020 eteenpäin 

 MVL-tulolähteen tiedot ilmoitetaan kuten nykyisinkin. 

 Verovuoden 2020 osalta sähköiset ilmoittamiskanavat 

avautuvat tammi-helmikuussa 2020 ja lomakkeiden 

pdf-versiot sekä täyttöohjeet julkaistaan vero.fi-

sivustolla maaliskuussa 2020.
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Lomakemuutokset 6B, 6U ja 6T
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 Uusi kohta 

asiakastietojen jälkeen

 Uudet kohdat 

tuloverolaskelman 

tuottoihin



Lomakemuutokset 6B, 6U ja 6T
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 Uudet kohdat 

tuloverolaskelman kuluihin

 Varallisuuslaskelmalla "TVL-

varallisuus" -osion korvaa 

"Muu omaisuus" -osio



Esimerkki veroilmoituksen täyttämisestä

 A Oy harjoittaa ulkopuolisiin suuntautuvaa kiinteistön vuokraustoimintaa. 

Lisäksi A Oy omistaa pörssiyhtiöiden osakkeita, joista A Oy saa osinkotuloja. 

 Verovuonna 2019 A Oy:n toiminta kuuluu TVL-tulolähteeseen. Toiminnan tuotot 

ja kulut ilmoitetaan lomakkeella 7A.

 Verovuonna 2020 A Oy:n toiminta kuuluu EVL-tulolähteeseen. Toiminnan tuotot 

ja kulut ilmoitetaan lomakkeella 6B.
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Esimerkki veroilmoituksen täyttämisestä: verovuosi 2019
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Esimerkki veroilmoituksen täyttämisestä: verovuosi 2020
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Esimerkki veroilmoituksen täyttämisestä: verovuosi 2020
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Lomakemuutokset 71B
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 Uudet kohdat muun 

omaisuuden 

luovutusvoitoille ja -

tappioille

 Uusi kohta 

käyttöomaisuus-

kiinteistöjen 

luovutusvoitoille



Esimerkki luovutusten ilmoittamisesta: verovuosi 2020

 A Oy on tehnyt verovuonna seuraavat luovutukset:

 Muuhun omaisuuteen kuuluva osakehuoneisto, luovutusvoitto 20 000 euroa 

 Muuhun omaisuuteen kuuluvat B Oy:n osakkeet, luovutustappio 15 000 euroa 

 Käyttöomaisuuteen kuuluva kiinteistö, luovutusvoitto 10 000 euroa

 A Oy:llä on 25 000 euroa TVL-luovutustappiota verovuodelta 2018. 
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Esimerkki luovutusten ilmoittamisesta (lomake 71B)
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Esimerkki luovutusten ilmoittamisesta (lomake 71B)
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Esimerkki luovutusten ilmoittamisesta (lomake 6B)
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Lomakemuutokset 6C
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 Uusi laskelma muun 

omaisuuden 

luovutusvoitoista ja -

tappioista sekä TVL-

luovutustappioiden 

käytöstä 




