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Ennakkoratkaisuhakemuksessa on kysytty:

1) Voidaanko ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvattuihin
Oy:n ja Kiinteistö Oy osakkeiden lahjoituksiin so

veltaa perintö-ja lahjaverolain 55 §:n ja 56 §:n mukaisia sukupolven- 
vaihdoshuoj ennuksia koskevia säännöksiä?

2) Mikä on lahjansaajien maksettavaksi tuleva lahjaveron määrä?
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Ennakkoratkaisu:

1) Hakemuksessa kuvattuihin lahjoituksiin voidaan soveltaa perintö- ja 
lahjaverolain 55 §:n mukaista huojennusta. Lahjaveron maksuajalle ei 
voida myöntää 56 §:ssä säädettyä maksuajan pidennystä, koska lahjave
ron määrä on alle 1 700 euroa / lahjansaaja.

2) |ja tulevan lahjan lahjaveron peruste on
11 095,20 euroa, josta maksuunpannaan lahjaveroa 850 euroa. H 

tulevan lahjan lahjaveron peruste on 7 332,48 euroa, josta mak
suunpannaan lahjaveroa 850 euroa.

Päätöksen perusteluina on muun ohella lausuttu seuraavaa:

aikoo lahjoittaa 
osakkeita pojilleen 

sekä tytärelleen

Oy:n ja Kiinteistö Oy

Oy ja Kiinteistö Oy ovat muodostuneet
Oy:n jakautumisessa 31.12.2008. Kiinteistöyhtiö 

omistaa vuokratontilla sijaitsevan teollisuusrakennuksen, josta pääosa (noin 
70 prosenttia) on vuokrattuna Oy:n liiketoimintaa
varten.

| Oy:n tuloja verotetaan elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain säännösten mukaan. | Oy:tä voidaan siten
pitää perintö- ja lahjaverolain huojennussäännöksessä tarkoitettuna yrityk
senä. Koska Kiinteistö Oy^^Jjj^^Ho£^kkeet lahjoitetaan samaan ai
kaan ja samalla saannolla Oy:n osakkeiden kanssa,
niiden voidaan katsoa kuuluvan samaan yrityskokonaisuuteen, jolloin Kiin
teistö Oy | | voidaan pitää tässä tapauksessa myös huojennus-
säännöksen soveltamisalaan kuuluvana yhtiönä.

Hakemuksen mukaan kaikki lahjansaajat tulevat toimimaan molempien yh
tiöiden hallituksen varsinaisina jäseninä. Kun lahjansaajaa kohden luovutet
tava osuus käsittää vähintään 10 prosenttia molempien yhtiöiden omistami
seen oikeuttavista osakkeista ja lahjasta määrättävä vero ylittää 850 euroa, 
on katsottava, että kaikki perintö-ja lahjaverolain 55 §:n mukaiset edelly
tykset täyttyvät.

Verohallinto noudattaa ennakkoratkaisua, jos luovutuksensaaja sitä vaatii.

Ennakkoratkaisu on voimassa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun ennakkorat
kaisu on saanut lainvoiman.

VAATIMUKSET HALLINTO-OIKEUDESSA

Ennakkoratkaisu on kumottava siltä osin kuin siinä todetaan, että Kiinteistö 
Oy osakkeiden lahjoituksiin voidaan soveltaa perintö-ja lah
javerolain 55 §:n mukaista huojennusta.
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Osakkeiden lahjoituksiin ei ensisijaisesti tule soveltaa lainkaan huojennus- 
säännöstä. Toissijaisesti on katsottava, että osakkeiden lahjoituksiin ei voi 
soveltaa huojennussäännöstä siltä osin kuin Kiinteistö Oy |
omistama rakennus ei ole | 
käytössä.

Oy:n elinkeinotoiminnan

Valittajan käsityksen mukaan Kiinteistö Oy liikevaihto muo
dostuu vuokratuloista. On siten selvää, että yhtiö on toimitetuista verotuk
sista huolimatta sellainen yhtiö, jonka osakkeiden luovutukseen ei voi läh
tökohtaisesti soveltaa huojennussäännöksiä. Valittaja viittaa tältä osin kor
keimman hallinto-oikeuden ratkaisuun KHO 30.11.2009 taltio 3394 sekä 
Verohallinnon ohjeeseen (1.9.2017 dnro A56/200/2017).

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO 1987-B-633 perintöön 
kuului tuotannollista toimintaa harjoittavan kommandiittiyhtiön henkilö
kohtaisesti vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuus ja pääosa kiinteistöjen 
vuokrausta harjoittavan yhtiön osakkeista. Osakeyhtiö vuokrasi omista
mansa tilat kommandiittiyhtiön tuotannolliseen toimintaan. Perintö-ja lah
javerolain sukupolvenvaihdosta koskevia huoj ennussäännöksiä voitiin so
veltaa myös tuon osakeyhtiön osakkeisiin.

Kiinteistö Oy | omistama rakennus on noin 30 prosentin osalta 
vuokrattu ulkopuoliselle. Korkeimman hallinto-oikeuden perintöverotusta 
koskevassa ratkaisussa KHO 1987-B-633 osakeyhtiön tilat olivat kokonai
suudessaan kommandiittiyhtiön käytössä. Käsillä olevan tapauksen ja kor
keimman hallinto-oikeuden ratkaisun tosiasiat eivät siis vastaa täysin toisi
aan. Kun otetaan huomioon myös jakautumisesta kulunut pitkä aika, jona 
harjoitettu toiminta on kummassakin yhtiössä eriytynyt luonteeltaan selvästi 
toisen yhtiön toiminnasta poikkeavaksi, asiaa ei voida ratkaista toisin myös
kään sillä perusteella, että ennen jakautumista kiinteistöt ovat kuuluneet ko
konaan liiketoimintaa harjoittaneen yhtiön omistukseen. Näin olleen Kiin
teistö Oy osakkeiden lahjoituksiin ei ensisijaisesti voi soveltaa 
lainkaan sukupolvenhuojennusta koskevia säännöksiä.

Verohallinnon ohjeen mukaan vuokraustoimintaa harjoittavan yhtiön ei kat
sota kuuluvan osaksi samaa yrityskokonaisuutta siltä osin kuin yhtiö vuok
raa omistamiaan tiloja muulle taholle kuin jatkettavalle yritykselle. Käsillä
olevassa tapauksessa Kiinteistö Oy | vuokraa tiloista noin 30
prosenttia ulkopuolisille. Valittajan käsityksen mukaan huojennusta ei voida
siis myöntää tältä osin Kiinteistö Oy | | osakkeiden lahjoituksiin.
Tässä yhteydessä ei ole merkitystä elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain 53 §:n 1 momentin määräyksillä, koska käsillä olevassa tapauksessa ei 
ole kyse siitä, kuuluuko rakennus Kiinteistö Oy elinkeinotoi
minnan tulolähteeseen eikä mainittu rakennus ole osaksikaan elinkeinotoi
mintaa harjoittavan yhtiön omistuksessa.

Vastine ja vastaselitys

Ennakkoratkaisun hakijoista ja 
neen. Hakijoiden käsityksen mukaan Veronsaajien oikeudenvalvontayksi- 
kön valituksessa esitetty vaatimus siitä, että huojennussäännöstä ei voi so

ovat antaneet vasti-
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veltaa siltä osin kuin Kiinteistö Oy rakennus ei ole elin
keinotoiminnan käytössä ei ole vallitsevan verotuskäytännön mukainen, 
koska pääosin eli 70 prosenttisesti tiloja käytetään
Oy:n liiketoiminnassa. Tilat on vuokrattu ulkopuoliselle taholle toistaiseksi 
voimassa olevalla sopimuksella, jossa on yhden kuukauden irtisanomisaika.

Valittaja on antanut vastaselityksen.

HALLINTO-OIKEUDEN RATKAISU

Hallinto-oikeus hylkää valittajan ensisijaisen vaatimuksen.

Hallinto-oikeus toissijaisen vaatimuksen johdosta kumoaa annetun ennak
koratkaisun ja lausuu uutena ennakkoratkaisuna, että perintö- ja lahjavero- 
lain 55 §:n huojennussäännöstä voidaan soveltaa KiinteistöOy^^^PH 
| osakkeiden luovutukseen siltä osin kuin Kiinteistö Oy HHI^Ion 
vuokrannut omistamansa tilat Oy:n elinkeinotoimin
nan käyttöön.

Ennakkoratkaisua on näin muutettuna noudatettava verovelvollisten vaati
muksesta ennakkoratkaisussa mainittuna aikana.

Perustelut

Sovellettavat säännökset ja lainvalmisteluaineisto

Perintö-ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin mukaan perintö- tai lahjave
rosta jätetään verovelvollisen Verohallinnolle ennen verotuksen toimitta
mista tekemästä pyynnöstä osa maksuunpanematta, jos:
1) veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai osa 
niistä;
2) verovelvollinen jatkaa perintönä tai lahjana saaduilla varoilla maatalou
den tai maa- ja metsätalouden harjoittamista tai muuta yritystoimintaa pe
rintönä tai lahjana saadulla maatilalla tai näin saadussa yrityksessä; ja
3) edellä 1 kohdassa tarkoitetusta maatilasta, muusta yrityksestä tai niiden 
osasta määrätyn perintö- tai lahjaveron suhteellinen osa koko verosta on 
suurempi kuin 850 euroa.

Perintö-ja lahjaverolain 57 §:n mukaan edellä 55 ja 56 §:ssä tarkoitetaan 
maatilan tai muun yrityksen osalla myös vähintään yhtä kymmenesosaa 
maatilan tai yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista tai osuuksista.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi perintö-ja lahjaverolain 55 §:n 
muuttamisesta (HE 84/2004 vp) on kohdassa 1.1. Lainsäädäntöjä käytäntö 
todettu, että huojennuksen kohteena olevan maatilan tai yrityksen käsitettä 
ei ole perintö-ja lahjaverolain säännöksissä erikseen määritelty. Käytän
nössä niitä on tulkittu pitkälti samoin kuin tuloverotuksessa.

Edelleen hallituksen esityksen mukaan elinkeinotulon verottamisesta anne
tussa laissa (360/1968) elinkeinotoiminnalla tarkoitetaan liike- tai ammatti
toiminnan harjoittamista. Käytännössä sukupolvenvaihdoshuojennuksen 
soveltamisala on määräytynyt pääsääntöisesti sen mukaan, onko yhtiöön
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sovellettu tuloverotuksessa elinkeinotulon verotuksesta annettua lakia. Huo
jennusta ei sovelleta esimerkiksi pelkästään tuloverolain mukaan verotetta
vaa vuokraustoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden luovutuksiin.

Valtiovarainvaliokunta on lausunut mietinnössään (VaVM 5/2004), että yri
tyksen käsitettä ja huojennuksen soveltamisalaa voidaan tulkita myös jat
kossa yleensä samoin kuin tuloverotuksessa, vaikkakaan huojennussään- 
nöksen soveltamisalaa ei ole kytketty suoraan tuloverotuksen ratkaisuun. 
Sukupolvenvaihdoshuojennuksen soveltamisala määräytyisi siis pääsääntöi
sesti sen mukaan, onko yhtiöön sovellettu tuloverotuksessa elinkeinotulon 
verottamisesta annettua lakia. Oikeuskäytännössä ja vakiintuneessa verotus- 
käytännössä syntyneet linjaukset ja tarkennukset olisivat myös tältä osin 
jatkossakin päteviä.

Asiassa saatu selvitys

Ennakkoratkaisuhakemuksesta ilmenee, että |
Kiinteistö Oy ovat muodostuneet |
Oy:n jakautumisessa 31.12.2008. Jakautumisessa |
Oy:n varat ja velat jaettiin siten, että kuljetustoimintaan liittyvät varat ja ve
lat siirtyivät tavaroiden kuljetus toimintaa harj o ill i illi

Oy:lle ja teollisuusrakennus Kiinteistö Oy Teollisuus
rakennus on pääosin vuokrattuna Oy:n liiketoimintaa
varten. Rakennuksessa on toimistotiloja noin 144 neliömetriä ja hallitilaa 
noin 665 neliömetriä. Hallitilasta noin 250 neliömetriä on vuokrattu ulko
puoliselle yritykselle. Muilta osin edellä mainitut toimisto- ja hallitilat on 
vuokrattuOy:lie. Sekä 
että Kiinteistö Oy hallituksen puheenjohtaja on
ja muut hallituksen jäsenet ovat

| Oy:n li imuin |iilil i| i mi I i I imi' i In Oy
| toimitusjohtaja on |

Sekä 
keistä omistaa

Oy:n että KiinteistöOy^^Jjjjjjj^^g osak- 
612 osaketta^^HH^^H 113 osaketta, 

113 osaketta ja U^H^^^^JlÖosaketta.

Kaupparekisterin tietojen mukaan Kiinteistö Oy UH toimialana on 
harjoittaa kiinteistöjen ja toimitilojen vuokraustoimintaa. Yhtiö voi omistaa 
arvopapereita ja käydä arvopaperikauppaa. Asiakirjoista ilmenee, että yh
tiön liikevaihto muodostuu vuokratuloista. Verohallinnon tietojen mukaan 
yhtiön verotettava tulos on vuosina 2009-2017 vahvistettu elinkeinotoimin
nan tulona tai tappiona.

Ennakkoratkaisun hakijat suunnittelevat sukupolvenvaihdosta, jossa |H 
luopuu kaikista omistamistaan Oy:n ja Kiin

teistö Oy^^^^^^Josakkeista j a lahjoittaa ne pojilleen 
■ ja sekä tyttärelleen |

on tarkoitus lahjoittaa 230 Oy:n ja 230 Kiinteistö
Oy BHBH^osakettasekä että
152 Oy:n osaketta ja 152 Kiinteistö Oy
osaketta I
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jatkavat lahjaksi saamil
laan osakkeilla yhtiöiden liiketoimintaa ja jatkavat yhtiöiden hallituksen jä
seninä sekä työskentelevät Oy:n palveluksessa.

Oikeudellinen arvio ja johtopäätökset

Asiassa on hallinto-oikeudessa kysymys ensinnäkin siitä, onko Kiinteistö 
Oy ennakkoratkaisuhakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa pi
dettävä perintö-ja lahjaverolain 55 §:ssä tarkoitettuna yrityksenä, jonka 
osakkeiden lahjoituksiin voidaan soveltaa sanotun lainkohdan mukaista 
huojennussäännöstä ja toissijaisesti siitä, voidaanko huojennussäännöstä
soveltaa siltä osin kuin Kiinteistö Oy | 
vuokrattuina ulkopuolisille.

omistamat tilat ovat

Perintö-ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin veronhuojennusta koskevan 
säännöksen tavoitteena on muun muassa yritysten sukupolvenvaihdosten 
edistäminen sekä yritystoiminnan ja sitä kautta myös työpaikkojen jatku
vuuden turvaaminen. Perintö-ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentissa tarkoi
tetun yrityksen käsitettä ei ole perintö- ja lahjaverolaissa erikseen määri
telty. Verotus-ja oikeuskäytännössä käsitettä on tulkittu lähtökohtaisesti si
ten kuin tuloverotuksessa on tehty. Yritystoiminnan olemassaolo tulee rat
kaista tapauskohtaisesti kokonaisarvioinnin perusteella ottaen huomioon 
erityisesti elinkeinotoiminnan yleiset tunnusmerkit. Yhtiön harjoittaman toi
minnan verottaminen elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännösten 
mukaan ei kuitenkaan johda automaattisesti perintö-ja lahjaverolain huo- 
jennussäännösten soveltamiseen kyseisen yhtiön osakkeita luovutettaessa.

Vuokraustoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden luovutukseen ei lähtö
kohtaisesti sovelleta huojennussäännöksiä. Poikkeuksellisesti huojennus on 
voinut tulla kyseeseen, jos kiinteistöt ovat olleet samojen omistajien omista
man toisen yhtiön elinkeinotoiminnan käytössä. Korkeimman hallinto-oi
keuden ratkaisussa KHO 1987-B-633 oli kyse tilanteesta, jossa perintöön 
kuului tuotannollista toimintaa harjoittavan kommandiittiyhtiön henkilö
kohtaisesti vastuunalaisen yhtiömiehen yhtiöosuus ja pääosa kiinteistöjen 
vuokrausta harjoittavan osakeyhtiön osakkeista. Osakeyhtiö vuokrasi omis
tamansa tilat kommandiittiyhtiön tuotannolliseen toimintaan. Korkein hal
linto-oikeus katsoi, että perintö-ja lahjaverolain sukupolvenvaihdosta kos
kevia huoj ennussäännöksiä voitiin soveltaa myös tuon osakeyhtiön osakkei
siin.

Verohallinnon antamassa ohjeessa "Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos vero
tuksessa” (1.9.2017 dnro A56/200/2017) todetaan, että vaikka omistus tulo
verolain mukaan verotettavaa kiinteistönvuokraustoimintaa harjoittavassa 
yhtiössä ei yleensä oikeuta huojennukseen, on oikeuskäytännössä voitu näi
hin yhtiöihin soveltaa huojennusta perintöverotuksessa, kun ne muun yri
tyksen kanssa ovat muodostaneet osan huojennettavaa perittyä yrityskoko- 
naisuutta. Huojennusta voidaan myös lahjaverotuksessa soveltaa, kun sa
massa lahjassa tai lahjanluonteisessa luovutuksessa luovutetaan sekä huo
jennukseen oikeuttavan yritystoimintaa harjoittavan yrityksen osa että pe
rintö-ja lahjaverolain 57 §:ssä tarkoitettu omistusosuus toisesta yhtiöstä, 
jonka toiminta muodostuu tilavuokrauksesta yritystoimintaa harjoittavalle,
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samaan lahjoitettuun yrityskokonaisuuteen kuuluvalle yhtiölle ja lahjan- 
saaja jatkaa yritystoimintaa saamallaan yrityskokonaisuudella. Vuokraustoi
mintaa harjoittavan yhtiön ei katsota kuuluvan osaksi samaa yrityskokonai- 
suutta siltä osin kuin yhtiö vuokraa omistamiaan tiloja muulle taholle kuin 
jatkettavalle yritykselle.

Hallinto-oikeus toteaa, että Kiinteistö Oy toiminnasta saadun
selvityksen perusteella yhtiötä ei lähtökohtaisesti ole pidettävä perintö- ja 
lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna yrityksenä. Suun
niteltuihin lahjoituksiin sisältyy kuitenkin myös osuus varsinaista yritystoi- 
mintaa harjoittavasta yhtiöstä eli Oy.stä, ja Kiinteistö
Oy toiminta muodostuu pääosin sen harjoittamasta tilavuok-
rauksesta kyseiselle samaan yrityskokonaisuuteen kuuluvalle yritykselle. 
Edellä kerrotuissa oloissa sekä verotus-ja oikeuskäytäntö huomioon ottaen 
hallinto-oikeus katsoo, että aiottuihin Kiinteistö Oy osakkei
den lahjoituksiin voidaan soveltaa perintö-ja lahjaverolain 55 §:n huojen- 
nussäännöstä. Valittajan ensisijainen vaatimus on siten hylättävä. Kun kui
tenkin otetaan huomioon, että veronhuojennuksessa on kysymys lahjavero- 
velvollisuutta koskevasta poikkeuksesta, mikä edellyttää sen varmistamista, 
että veronhuojennus kohdistuu sellaisen varallisuuden lahjoittamiseen, joka 
myös tosiasiallisesti palvelee yritystoimintaa ja jota käytetään yritystoimin- 
nan jatkamiseen, huojennus voidaan myöntää Kiinteistö Oy 
osakkeiden lahjoituksiin vain siltä osin kuin Kiinteistö Oy on
vuokrannut omistamansa tilat Oy:n elinkeinotoimin
nan käyttöön. Huojennusta ei siten tule myöntää siltä osin kuin Kiinteistö 
Oy omistama teollisuusrakennus on vuokrattuna ulkopuoli
selle yritykselle.

Sovelletut oikeusohjeet

Perusteluissa mainitut

Muutoksenhaku

Verotusmenettelystä annetun lain 85 a §:n 2 momentin ja 70 §:n mukaan 
tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto- 
oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusosoitus on liitteenä (LO 70.03 CE.l).

Päätöksen ovat tehneet hallinto-oikeuden jäsenet Toni Sarivirta, Marjo 
Wenho ja Mari Jääskeläinen.

Esittelevä jäsen Mari Jääskeläinen
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Jakelu

Päätös

Oikeudenkäyntimaksu

Jäljennös

Asiakirjat

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö / veroasiamies säh
köisesti

260 euroa (Oikeudenkäyntimaksua koskeva oikaisuvaatimusohje on tämän 
päätöksen liitteenä.)

Verohallinto, sähköisesti

saantitodistuksin

Tämä päätös lähetetään tiedoksi jonka on hallintolain 68
§:n 1 momentissa säädetyn vahingonkorvausvastuun uhalla ilmoitettava tie
doksisaannista viipymättä muille ennakkoratkaisun hakijoille

Verohallinto, sähköisesti


