
Lainasaatavan myynti
Jos lainasaatava myydään sen käyvästä arvosta, joka alittaa saatavan nimellisarvon, kauppa realisoi 
tuloverolain mukaisen vähennyskelpoisen luovutustappion.

Korkein hallinto-oikeus on antanut merkittä-
vän vuosikirjaratkaisun KHO:2018:170, jonka 
mukaan TVL:n mukaisessa verotuksessa 
syntyi vähennyskelpoinen luovutustappio, 
kun verovelvollinen myi saamisen sen nimel-
lisarvoa alemmasta käyvästä arvosta. PwC 
toimi asiassa verovelvollisen asiamiehenä.

Lainasaatavan myynti
KHO:n ratkaisemassa tapauksessa henkilö 
oli antanut lainan yhtiölle, jonka osakas hän 
ei ollut. Sittemmin tämä laina oli muutettu 
ehdoiltaan pääomalainaksi. Kysymyksessä 
oli alusta alkaen ollut tavallinen velkakirja-
laina eikä arvopaperina pidettävä juokseva 
velkakirja. Velallisyhtiön taloudellisen tilan-
teen heikentymisen johdosta pääomalaina-
saatavalle ei kuitenkaan ollut mahdollista 
saada täyttä suoritusta, eli saatavan käypä 
arvo oli laskenut alle sen nimellisarvon. Rat-
kaistavana kysymyksenä oli, syntyikö henki-
lölle verovähennyskelpoinen luovutustappio, 
kun hän myi saatavan toiselle yhtiölle sen 
käyvästä arvosta.

Tuloverolain mukaan omaisuuden luovut-
taminen sen hankintamenoa matalampaa 
vastiketta vastaan synnyttää luovutustap-
pion, joka on vähennyskelpoinen luovutus-
voitoista ja muista pääomatuloista. Laissa ei 
kuitenkaan ole määritelty sitä, mitä kaikkea 
pidetään luovutusvoittoverotuksen alaisena 
omaisuutena. Verotuskäytännössä sään-
nöstä on tulkittu ahtaasti ja muun muassa 
saamisen ja kapitalisaatiosopimusten 
luovutukset on rajattu sen soveltamisalan 
ulkopuolelle.

Perustelut tällaiselle linjalle ovat olleet niu-
kat; sitä on perusteltu lähinnä vain vanhalla 
vakiintuneella käytännöllä. KHO:n tuore 
vuosikirjaratkaisu kuitenkin muuttaa tätä tul-
kintaa merkittävästi. Nyt lain soveltaminen 

asiakokonaisuutta koskevan ratkaisun 
(14.12.2018/5890). Tapauksen erona edellä 
käsiteltyyn tilanteeseen oli, että yhtiölle 
lainaa myöntänyt henkilö oli samalla myös 
yhtiön osakas. Kun laina oli sittemmin 
muutettu pääomalainaksi ja myöhemmin 
myytiin yhdessä osakkeiden kanssa samalle 
ostajalle, KHO katsoi pääomalainan osak-
kaan yhtiöön tekemäksi lisäsijoitukseksi. 
Pääomalaina laskettiin osaksi osakkeiden 
hankintamenoa ja se siten kasvatti osakkei-
den luovutuksesta syntynyttä luovutustap-
piota.

KHO on aiemmin tehnyt vastaavan ratkaisun 
tilanteessa, jos velallisyhtiö ajautui konkurs-
siin. Tuore ratkaisu vahvistaa, että osakkaan 
antama pääomalaina voidaan lukea osaksi 
osakkeiden hankintamenoa myös osak-
keiden ja lainojen samanaikaisen myynnin 
yhteydessä.
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perustuu KHO:n päätöksen mukaisesti lain 
sisältöön ja sanamuotoon niin kuin verolain 
soveltamisen kuuluukin.

Ratkaisunaan KHO totesi, että pääomalai-
nasaaminen on omaisuutta, jonka luovut-
taminen sen nimellisarvoa matalammasta 
käyvästä arvosta realisoi vähennyskelpoisen 
luovutustappion. Ratkaisun perusteluiden 
valossa on kuitenkin selvää, että ratkaisun 
vaikutus ei rajoitu vain pääomalainojen luo-
vutuksiin. Sen sijaan vastaavan verokohte-
lun on koskettava kaiken tyyppisiä saamisia. 
Perusteluissaan KHO korosti myös saamis-
oikeuden siviilioikeudellista luonnetta omai-
suutena. Käytännössä ratkaisusta voidaan 
päätellä, että paitsi saamisten, myös kaiken 
muun tyyppisen omaisuuden luovuttamises-
ta voi aiheutua vähennyskelpoinen tappio, 
eikä verotuskäytännössä omaksutuille 
rajauksille ole perustetta. Ratkaisu on peri-
aatteellisesti merkittävä, sillä aiemman käy-
tännön mukaan saamisen arvonalentumisen 
on TVL:n mukaisessa verotuksessa voinut 
vähentää vain hyvin poikkeuksellisesti.

Toisin kuin elinkeinoverolain mukaan, saata-
van lopullinenkaan arvonalentuminen eli sen 
menettäminen esim. velallisen konkurssin 
johdosta ei TVL:n mukaan ole vähennyskel-
poinen, jos saatava ei perustu arvopaperiin. 
KHO:n tuoreen ratkaisun mukaan saamisen 
arvonalentuminen, joka on realisoitu luovut-
tamalla saaminen sen käyvästä arvosta, on 
kuitenkin vähennyskelpoinen luovutustap-
pio. Ratkaisulla on merkitystä paitsi luonnol-
listen henkilöiden, myös TVL:n mukaisesti 
verotettavien yhtiöiden verotuksessa.

Osakkaan antama pääomalaina on sijoi-
tus yhtiöön
Samassa yhteydessä edellä käsitellyn 
ratkaisun kanssa KHO julkaisi toisen, samaa 
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