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Laki
Euroopan talousalueella sijaitsevan tytäryhtiön lopullisen tappion konsernivähen-

nyksestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä Suomessa yleisesti verovelvol-
linen osakeyhtiö tai osuuskunta voi vähentää verotettavasta tulostaan Euroopan talousalu-
eella sijaitsevan tytäryhtiön tässä laissa tarkoitettuja lopullisia tappioita vastaavan määrän
konsernivähennyksenä.

Lakia sovelletaan niihin osakeyhtiöihin ja osuuskuntiin, jotka voivat olla konserniavus-
tuksesta verotuksessa annetussa laissa (825/1986) tarkoitetun konserniavustuksen antaja-
na tai saajana.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) emoyhtiöllä kotimaista osakeyhtiötä ja osuuskuntaa, joka omistaa välittömästi vä-

hintään yhdeksän kymmenesosaa tytäryhtiön osakepääomasta tai osuuksista ja jonka ve-
rotuksellisen kotipaikan ei katsota kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan sopi-
muksen mukaan olevan toisessa valtiossa;

2) tytäryhtiöllä kotimaista osakeyhtiötä tai osuuskuntaa vastaavaa Euroopan talousalu-
eella asuvaa yhteisöä, jonka kotipaikka on kyseessä olevan valtion verolainsäädännön mu-
kaan tässä valtiossa ja jonka kotipaikka kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevan
sopimuksen mukaan ei ole Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa;

3) konsernivähennyksellä sitä määrää, joka voidaan vähentää emoyhtiön veronalaises-
ta elinkeinotoiminnan tuloksesta lopullisten tappioiden määrän perusteella.

Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään emoyhtiöstä, sovelletaan myös Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan perustettuun kotimaiseen osa-
keyhtiöön tai osuuskuntaan rinnastuvaan yhtiöön, jonka sääntömääräinen kotipaikka, kes-
kushallinto tai päätoimipaikka on Euroopan talousalueella ja jota pidetään Suomessa ylei-
sesti verovelvollisena.
HE 185/2020
VaVM 34/2020
EV 207/2020
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3 §

Välillinen omistus

Edellä 2 §:n 1 momentin 1 kohdasta poiketen omistusosuutta laskettaessa otetaan huo-
mioon myös välillinen omistus, jos omistusketjussa emoyhtiön ja tytäryhtiön välissä ole-
van yhtiön tai yhtiöiden verotuksellinen kotipaikka on tytäryhtiön kanssa samassa Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ja yhtiön tai yhtiöiden kotipaikan ei kaksinker-
taisen verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen mukaan katsota olevan toisessa val-
tiossa.

4 §

Tappioiden lopullisuus

Lopullisina tappioina pidetään sellaisia tytäryhtiön tappioita, joita tytäryhtiö tai mikään
muu taho ei ole voinut eikä voi käyttää tytäryhtiön verotuksellisessa kotipaikassa tai
muualla.

5 §

Tappioiden lopullisuuden arviointi

Edellytyksenä sille, että tappioita voidaan pitää lopullisina 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla,
on lisäksi, että:

1) tytäryhtiön toiminta on lopetettu;
2) tytäryhtiö on asetettu selvitystilaan tai sitä vastaavaan menettelyyn kotivaltiossaan

ja selvitystila tai sitä vastaava menettely on saatettu loppuun viimeistään toiminnan lopet-
tamisvuotta seuraavan verovuoden aikana;

3) tappiot ovat olemassa tytäryhtiön kotivaltion verolainsäädännön mukaan;
4) tappioiden käyttämättä jääminen tytäryhtiössä ei johdu siitä, että se ei ole ollut oi-

keudellisesti mahdollista tai että tappioiden käyttö on ollut ajallisesti rajoitettu;
5) emoyhtiö on omistanut tytäryhtiön osakkeet tai osuudet 2 §:n 1 momentin 1 kohdas-

sa tai 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla tappiovuoden alusta lukien; sekä
6) emoyhtiö osoittaa, että tytäryhtiö tai mikään muu taho ei ole voinut eikä voi käyttää

tappioita tytäryhtiön verotuksellisessa kotipaikassa tai muualla.
Poiketen siitä, mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään selvitystilan tai sitä vastaavan

menettelyn loppuunsaattamisen ajankohdasta, emoyhtiö voi antaa selvityksen tytäryhtiön
kotivaltion lainsäädännön mukaisesta pidemmästä selvitysmenettelyyn tai sitä vastaavaan
menettelyyn tarvittavasta ajasta, jota sovelletaan mainitussa kohdassa säädetyn ajankoh-
dan sijaan.

6 §

Muut konsernivähennyksen edellytykset

Edellytyksenä konsernivähennyksen tekemiselle on lisäksi, ettei emoyhtiö eikä tytäryh-
tiö ole elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (360/1968) tarkoitettu talletuspank-
ki taikka luotto-, vakuutus- tai eläkelaitos.

7 §

Vastaavuus kotimaiseen tappioon nähden

Jotta tappiota voidaan pitää lopullisena tässä laissa tarkoitetulla tavalla, tappion tulee
olla sellainen, että se olisi vähennettävissä myös vastaavassa kotimaisessa tilanteessa tu-
loverolain (1535/1992) 117, 119, 120, 122, 123, 123 a ja 123 b §:n mukaisesti.
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8 §

Konsernivähennyksen määrän laskeminen

Konsernivähennyksen määrän laskemiseksi lasketaan lopullisten tappioiden määrä
sekä tytäryhtiön viimeisen kokonaisen verovuoden päättyessä että selvitysmenettelyn tai
sitä vastaavan menettelyn päättyessä. Molemmille ajankohdille lopullisten tappioiden
määrä lasketaan tytäryhtiön kotivaltion verolainsäädännön ja elinkeinotulon verottamises-
ta annetun lain mukaisesti. Konsernivähennyksen määrä on alin näin lasketuista määristä.
Laskelmaa tehtäessä kyseisenä ajankohtana tytäryhtiöllä olevat varat arvostetaan todennä-
köiseen luovutushintaan.

Tytäryhtiön osakkeiden tai osuuksien hankintamenosta emoyhtiön verotuksessa tehdyt
vähennykset pienentävät konsernivähennyksen määrää vastaavasti.

9 §

Konsernivähennyksen vähentäminen ja vähennyksen enimmäismäärä

Konsernivähennys vähennetään emoyhtiön veronalaisesta elinkeinotulosta sinä vero-
vuonna, jona tytäryhtiön selvitystila tai muu vastaava menettely on saatettu loppuun.

Konsernivähennystä voi vähentää enintään määrän, joka vastaa emoyhtiön verovuoden
veronalaista elinkeinotoiminnan tulosta.

10 §

Konsernivähennystä pienentävät määrät

Jos tytäryhtiön ja siihen verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 31 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetulla tavalla etuyhteydessä olevan osapuolen välillä on sovittu toimista,
joiden johdosta tytäryhtiön varoja on siirtynyt vastikkeetta tai alihintaan siihen etuyhtey-
dessä olevalle osapuolelle ja tytäryhtiön tappio on tämän johdosta muodostunut suurem-
maksi kuin se muutoin olisi ollut, konsernivähennystä pienennetään määrällä, joka vastaa
vastikkeettomasta tai alihintaisesta varojen siirrosta johtunutta tappioiden määrän lisäystä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuina toimina otetaan huomioon toimet, jotka on tehty
konsernivähennyksen tekemistä edeltävinä viitenä vuotena.

11 §

Tappioiden myöhemmin ilmennyt käyttömahdollisuus

Jos myöhemmin, mutta kuitenkin ennen kuin viisi vuotta on kulunut sen verovuoden
päättymisestä, jona konsernivähennys tehtiin, ilmenee, että tämän lain nojalla lopullisiksi
katsotut tappiot voidaan käyttää tytäryhtiön verotuksellisessa kotipaikassa tai muualla,
konsernivähennyksenä vähennetty määrä palautetaan emoyhtiön verotettavaan tuloon. Li-
säys tehdään sen verovuoden tuloon, jona tappioiden käyttömahdollisuus ilmeni.

12 §

Jälkikäteiset muutokset tytäryhtiön verotuksessa

Jos tytäryhtiön verotusta jälkikäteen muutetaan lainvoimaisella päätöksellä tytäryhtiön
kotivaltiossa siten, että lopullisten tappioiden määrä pienenee, emoyhtiön verotettavan tu-
lon määrään lisätään lopullisten tappioiden määrän muuttumista vastaava määrä konser-
nivähennyksen muutoksena sinä verovuonna, jona muutos tytäryhtiön kotivaltiossa todet-
tiin lainvoimaisella päätöksellä.

Jos tytäryhtiön verotusta jälkikäteen muutetaan lainvoimaisella päätöksellä tytäryhtiön
kotivaltiossa siten, että lopullisen tappion määrä suurenee, emoyhtiön vaatimuksesta sen
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verotettavasta tulosta vähennetään lopullisen tappion määrän muuttumista vastaava määrä
konsernivähennyksen muutoksena sinä verovuonna, jona muutos tytäryhtiön kotivaltiossa
todettiin lainvoimaisella päätöksellä. Edellä 9 §:n mukaisesti vähennetyn konsernivähen-
nyksen ja konsernivähennyksen muutoksen yhteismäärä ei saa ylittää emoyhtiön vero-
nalaisen elinkeinotoiminnan tuloksen määrää mainitussa pykälässä tarkoitettuna verovuo-
tena.

13 §

Menettely

Emoyhtiön on vaadittava konsernivähennystä ennen verovuoden verotuksen päättymis-
tä.

Emoyhtiön on ilmoitettava 11 §:n mukaisesta tappioiden myöhemmin ilmenneestä
käyttömahdollisuudesta ja 12 §:n 1 momentin mukaisesta jälkikäteisestä muutoksesta ty-
täryhtiön verotuksessa siltä verovuodelta antamassaan veroilmoituksessa, jona tappioiden
käyttömahdollisuus ilmeni tai muutos tytäryhtiön kotivaltiossa todettiin lainvoimaisella
päätöksellä. Edellä 12 §:n 2 momentissa tarkoitettua konsernivähennyksen muutosta on
vaadittava ennen sen verovuoden verotuksen päättymistä, jona muutos tytäryhtiön koti-
valtiossa todettiin lainvoimaisella päätöksellä.

Muilta osin konsernivähennykseen sovelletaan verotusmenettelystä annettua lakia.

14 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen
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