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elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin (360/1968) uusi 18 a § seuraavasti:

II OSA

TULON VERONALAISUUS JA MENON
VÄHENNYSKELPOISUUS

2 luku

Menon ja menetyksen vähennyskelpoisuus

18 a §
Yhteisön, avoimen yhtiön ja kommandiitti-

yhtiön 18 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tetut korot ovat vähennyskelpoisia tässä py-
kälässä säädetyllä tavalla.

Korkomenot ovat vähennyskelpoisia siltä
osin kuin ne ovat korkotulojen suuruiset.
Korkotuloja suuremmat korkomenot (netto-
korkomenot) ovat vähennyskelpoisia, jos ne
ovat verovuonna enintään 500 000 euroa.
Nettokorkomenojen ylittäessä verovuonna
edellä mainitun määrän nettokorkomenot ei-
vät ole vähennyskelpoisia siltä osin kuin:

1) ne ylittävät 30 prosenttia 3 §:ssä tarkoi-
tetusta elinkeinotoiminnan tuloksesta, johon
on lisätty korkomenot, verotuksessa vähen-
nettävät poistot sekä rahoitusomaisuuden me-
netykset ja arvonmuutokset sekä konserni-
avustuksesta verotuksessa annetussa laissa
tarkoitettu saatu konserniavustus ja josta on
vähennetty annettu konserniavustus; ja

2) 30 prosentin rajan ylittävien nettokorko-
menojen määrä on enintään yhtä suuri kuin
etuyhteydessä olevien velkasuhteen osapuol-
ten väliset nettokorkomenot.

Jos verovelvollinen esittää selvityksen
siitä, että verovelvollisen oman pääoman
suhde vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen
taseen loppusummaan on korkeampi tai yhtä
suuri kuin vahvistetun konsernitaseen vas-
taava suhdeluku verovuoden lopussa, 2 mo-
mentin säännöksiä korkomenojen vähennys-
oikeuden rajoituksesta ei sovelleta. Tase on
laadittava Euroopan unionin jäsenvaltiossa,
Euroopan talousalueella olevassa valtiossa tai
valtiossa, jonka kanssa Suomella on voi-
massa oleva kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämistä koskeva sopimus. Taseella tarkoite-
taan kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitet-
tujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien
mukaista tasetta. Jos kansainvälisten tilinpää-
tösstandardien mukaista tasetta ei ole laa-
dittu, käytetään tasetta, joka on Euroopan
unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvan valtion kirjanpitolainsäädän-
nön ja näiden puuttuessa vastaavien säännös-
ten mukainen.

Mitä 2 momentissa säädetään korkovähen-
nysoikeuden rajoittamisesta, ei sovelleta luot-
tolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitet-
tuun luottolaitokseen, sen kanssa samaan

HE 146/2012
VaVM 31/2012
EV 156/2012

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20120146


konsolidointiryhmään kuuluvaan yritykseen,
vakuutuslaitokseen, sen omistusyhteisöön,
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvon-
nasta annetussa laissa (699/2004) tarkoitet-
tuun rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omis-
tusyhteisöön eikä eläkelaitokseen.

Velkasuhteen osapuolet ovat etuyhteydessä
toisiinsa, jos osapuolella on toisessa osapuo-
lessa määräysvalta tai kolmannella osapuo-
lella on yksin tai yhdessä lähipiirinsä kanssa
määräysvalta velkasuhteen molemmissa osa-
puolissa verotusmenettelystä annetun lain
(1558/1995) 31 §:n 2 momentissa tarkoite-
tulla tavalla. Velkasuhteen osapuolilla tarkoi-
tetaan koron maksajaa ja korkomenoa vastaa-
van tulon tosiasiallista edunsaajaa.

Jos koron perusteena oleva velka on otettu
muulta kuin etuyhteydessä olevalta osapuo-
lelta, velkaa pidetään etuyhteydessä olevalta
osapuolelta otettuna velkana siltä osin kuin:

1) etuyhteydessä olevalla osapuolella on
saatava muulta kuin etuyhteydessä olevalta
osapuolelta ja saatavalla on yhteys velkaan;
tai

2) velan vakuutena on etuyhteysosapuolen
saatava.

Nettokorkomenot, jotka ovat 2 momentin
mukaan vähennyskelvottomia (vähennyskel-

vottomat nettokorkomenot), voidaan vähentää
seuraavien vuosien tuloista kunkin verovuo-
den vähennyskelpoisten korkomenojen mää-
rään saakka. Verovelvollisen on vaadittava
vähennyskelvottomien nettokorkomenojen
vähentämistä ja selvitettävä vähennyksen pe-
rusteet. Yhteisön sulauduttua sulautuvan yh-
teisön aikaisemmilta vuosilta siirtyvä vähen-
nyskelvoton nettokorkomeno siirtyy vastaan-
ottavalle yhteisölle. Yhteisön jakauduttua ja-
kautuvan yhteisön aikaisemmilta vuosilta
siirtyvä vähennyskelvoton nettokorkomeno
siirtyy vastaanottavalle yhteisölle siltä osin
kuin on ilmeistä, että vähennyskelvoton net-
tokorkomeno on syntynyt vastaanottavalle
yhteisölle siirtyneessä toiminnassa. Muilta
osin vähennyskelvoton nettokorkomeno siir-
tyy samassa suhteessa kuin jakautuvan yhtei-
sön varojen arvostamisesta verotuksessa an-
netun lain (1142/2005) 2 luvussa tarkoitettu
nettovarallisuus siirtyy vastaanottavalle yh-
teisölle.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa.
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