
14.Pos.1 Alustava verotarkastuskertomus 02.02.85 ("toinen")

Pos.14.1. Alustava tarkastuskertomuksen. Lähete kirjelmä on päivätty 2.2.1995, ja siinä Nro:
1798/62/95. Lähettäjä on Hämeen lääninverovirasto, Tarkastusyksikkö;

Asia: Verotarkastus. (kirje kuuluu seuraavasti):

Oheisena lähetetään luonanne suoritetusta verotarkastuksesta laadittu alustava tarkastuskertomus
kuulemista varten. Alustavassa kertomuksessa ja sen virheliitteissä käy ilmi, millä tavoin veronne
on suoritettu virheellisesti ja miltä osin esitetään jälkiverotusta. Maksuun pantavaa jälkiveroa
voidaan lisäksi korottaa ja sille lasketaan veronlisäys.
Teille varataan tilaisuus esittää selvityksenne alustavan tarkastuskertomuksen johdosta. Se
pyydetään toimittamaan 23.2.1995 mennessä.
Selvityksen puuttuminen ei estä jälkiverotuksen toimittamista.
CityLink Oy:n kirjanpitoaineisto on noudettavissa Hämeen lääninverovirastosta.

Vanhempi Verotarkastaja Matti Huovinen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------



Tarkastuskertomus ei sisältänyt yhtiön Kaupparekisteriotetta ja liitän sen oheen.
(Kaupparekisteriotteen tiedot ovat varsin oleellisia tässä prosessissa, - yhtiön perustamisaika,

kotipaikka, toimiala, osakepääoman korotukset, ym).



Pos.14.1.2 Alustava Tarkastuskertomus (ei mainintaa mitä verotusta tarkastus koski)

NTC International Oy on perustettu 1995 ja sillä on ollut liiketoimintaa v.1997 alkaen. (Ks.
Kaupparekisteriote)

Olen valinnut sellaisen työjärjestyksen, että skannaan ensimmäiseksi koko alustavan
tarkastuskertomuksen. Sen jälkeen kerron tunnelmista saatuani tarkastuskertomuksen sekä
ensimmäisistä toimista vastineen editoimiseksi. Seuraavaksi liitän mielestäni tärkeimmät vastineet,
koska kaikkea ei voi sivumäärän runsaudesta johtuen liittää tähän kirjaan. Alustava
tarkastuskertomus, skannattu:

Alustava tarkastuskertomus Oy International Ltd:n verotarkastuksesta (ajalta
1.1.1991 - 30.6.1993), Citylink Oy:n verotarkastuksesta (ajalta 1.5.1990 -
30.4.1993) ja Etronia Oy:n verotarkastuksesta (ajalta 2.5.1992 - 31.10.1993)

Oy NTC International Ltd (ly: 0658067-5) Tarkastuskertomus HAL/0168/94
Asentajantie 8
13500 HAMEENLINNA
Kotipaikka: Helsinki

Citylink Oy (ly: 0831104-9) Tarkastuskertomus HAL/0910/94
c/o Vesa Kuusisto
Koivulinnantie 3 C 18
35100 ORIVESI
Kotipaikka: Turku

Etronia Oy (ly: 0890526-9) Tarkastuskertomus HAL/0130/95
c/o Matti Alanko
Talikorventie 12 C 83
20320 TURKU
Kotipaikka: Helsinki

1. Yritysten, liiketoimintojen ja toimintaolosuhteiden yleiskuvaus

1.1. Oy NTC International Ltd:
Oy NTC International Ltd (myöhemmin NTC) harjoittaa videokoteloiden ja videokasettien
tukkumyyntiä. Yhtiö toimi Hämeenlinnassa Asentajantie 8 sijaitsevassa teollisuushallikiinteistössä
Tarkastuksella saadun tiedon mukaan kiinteistöllä olevan rakennuksen omistaa Kiinteistö Oy
Asentajantie 8-9 (aiemmin Turnon Oy). Aiemmin samoissa tiloissa on toiminut videokasettien
valmistusta ja myyntiä harjoittanut Sukabu Oy (ent. Scandexa Oy, myöhemmin yhtiöstä käytetään
yleensä nimeä Scandexa) joka on mennyt konkurssiin 24.5.1991. Scandexa Oy:n harjoittamaa
toimintaa on konkurssin jälkeen jatkettu siten, että videokasettien valmistustoiminta on tapahtunut
ensin Citylink Oy:ssä ja sen jälkeen Etronia Oy:ssä (myöhemmin myös Balstar Oy:ssä) ja valmiiden
kasettien markkinointi sekä myynti on tapahtunut pääosin NTC:n kautta. NTC on ostanut Scandexa
Oy:ltä videokasettien valmistuksessa tarvittavat koneet, joista on suurin osa myyty Unkariin NTC
Video es Hangtechnikai KFT:lle, joka on NTC:n yhteisyritys. NTC:llä on myyntikonttori
Helsingissä (Ruosilantie 7) ja tarkastusjaksoon sisältyvällä ajanjaksolla on ollut myyntikonttori
myös Turussa (Kuormakatu 2).



Videokasettien kotelot on pääosin ostettu alihankkijoina toimineilta tallinnalaisilta Kooperatiivi
Mati -nimiseltä yhtiöltä (osoite: Toom¬puiestee 3 Tallinn 200001) ja A/S NTCV -nimiseltä yhtiöltä
(osoite: Räitssaka 16 Tallinn EE 0006), jolle vastaavasti NTC on toimittanut raaka-aineeksi
polypropyleeniä. A/S NTCV on Yrjö Reinikaisen omistama yhtiö. NTC:n palveluksessa on ollut
tarkastusajanjaksolla keskimäärin 5 henkilöä. Yhtiön osakkeista omistaa Marja Reinikainen (Yrjö
Reinikaisen vaimo) 100 kpl, Mika Arpiainen 100 kpl ja samoin Markku Roiha 100 kpl.

Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen ainoa varsinainen jäsen on Yrjö Reinikainen.
Tarkastusajanjaksolla on yhtiön hallituksen jäseninä olleet Yrjö Reinikainen, Markku Roiha ja Mika
Arpiainen.

1.2. Citylink Oy:
CityLink Oy on harjoittanut videokasettien valmistustoimintaa vuokra tiloissa Turussa Kuormakatu
2:ssa huhtikuusta 1991 alkaen. Valmistus toiminta on käsittänyt magneettinauhan latauksen tyhjiin
videokasettirunkoihin. Työntekijöitä on ollut 1- 3 henkilöä. Yhtiön hallituksen ainoalta varsinaiselta
jäsenenä Vesa Kuusistolta saatujen tietojen mukaan yhtiön valmistustoiminta on loppunut
elokuussa 1992. Sen jälkeen on yhtiön toimintaa tosiasiallisesti jatkettu Turussa Etronia Oy:n
nimissä. Tarkastettaessa yhtiön kirjanpitoa oli Vesa Kuusisto töissä Balstar Oy:ssä (ly: 0855302-1)
Orivedellä.

Yhtiön suurin asiakas on ollut Oy NTC International Ltd (75 % CityLinkin myynnistä on
tapahtunut NTC:lle), jolta on ostettu myös osa kasettirungoista ja magneettinauhoista. NTC:llä on
ollut myyntikonttori samassa osoitteessa Kuormakatu 2 Turussa, niissä Citylink Oy:kin on
harjoittanut toimintaansa. Kasettirunkoja ja magneettinauhoja on ostettu Basf Oy:ltä ja lisäksi
kasettirunkoja on tuotu maahan Ruotsista NÅ Engström nimiseltä yritykseltä. Yhtiön hallituksen
ainoa varsinainen jäsen on ollut Vesa Kuusisto, henkilötunnus 261142-063H, joka
puhelinkeskustelussa 21.9.1994 ilmoitti osoitteekseen Koivulinnantie 3 C 18 35100 Orivesi.
Varajäsenenä on ollut kaupparekisteriin 12.2.1992 rekisteröidyn tiedon mukaan Markku Heino
Ruovedeltä ja 5.5.1993 rekisteröidyn tiedon mukaan Janne Olavi Heino Turusta. Yhtiöllä ei ole
ollut toimitusjohtajaa. Yhtiön kaikki osakkeet omistaa Vesa Kuusisto häneltä itseltään saadun
tiedon mukaan.
Citylink Oy:n toiminnan alku liittyy läheisesti Sukabu Oy:n (ent. Scandexa Oy) konkurssiin.
Citylink Oy:n valmistustoiminta on aloitettu pääosin tältä keväällä 1991 hankituilla koneilla ja
raaka-aineilla. Siirroista on laadittu ostolaskut ja Citylink Oy:n tilinpäätöksessä 30.4.1991 on
loppuvaraston arvo ollut liikevaihtoveroineen 1.323.878,70 mk, josta arvosta 1.321.688,75 mk eli
99,83 % muodostuu Scandexalta siirrettyjen tavaroiden arvosta. Scandexa Oy:n nimellä olevissa
laskuissa Scandexa Oy:n puolesta myyjänä toimineeksi henkilöksi merkitty Yrjö Reinikainen. Yhtiö
on ollut liikevaihtoverovelvollinen 1.3.1991 – 28.2.1994 välisen ajan.

1.3. Etronia Oy:
Etronia Oy on jatkanut Citylink Oy:n harjoittamaa toimintaa eli videokasettien valmistusta Turussa.
Yhtiön toimintaa muodollisesti johtanut Vesa Kuusisto on poliisikuulustelussa 13.9.1994
kertomansa mukaan omistanut kaikki yhtiön osakkeet ja yhtiön hallituksessa on hänen lisäkseen
ollut turkulainen Matti Alanko. NTC:n reskontralistan mukaan yhtiö on toiminut Turussa
osoitteessa Telekatu 12 (yhtiön postiosoitteena oli tuolloin PL 775 20361 Turku). Kuusiston
kertomuksen mukaan yhtiön toiminta on loppunut huhtikuussa 1993. Yhtiö on ollut
liikevaihtoverovelvollinen 5.8.1992 – 28.2.1994 välisen ajan.

2. Yhtiöiden kirjanpidot



2.1. Oy NTC International Ltd:
Yhtiön kirjanpito on tarkastetulla ajanjaksolla hoidettu muodollisesti ja sisällöllisesti oikein sen
liiketoiminnan osalta, joka on kirjattu NTC:n kirjanpitoon. Yhtiön tilikautena on ollut 1.7. – 30.6.
välinen aika kuitenkin niin, että tarkastettuun ajanjaksoon sisältyi myös tilikausi 1.1. – 30.6.1991.
Kirjanpito on tehty Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky:ssä, joka toimii samoissa tiloissa
NTC:n kanssa osoitteessa Asentajantie 8, 13500 Hämeenlinna.

2.2.Citylink Oy:

2.2.1. Kirjanpitoaineiston hankinta
Yhtiön kirjanpidon tarkastamiseksi lähetettiin 3.6.1994 aineiston esittämispyyntö siihen
osoitteeseen, joka lääninveroviraston rekisterissä olevan tiedon mukaan oli yhtiön ja Vesa
Kuusiston osoite: Rinkelinmäenkuja 4 A 17 13130 Hämeenlinna. Posti kuitenkin palautti lähetetyn
kirjeen tiedolla ”muuttanut” ja sen jälkeen 28.6.1994 esittämiskehotus lähetettiin postista saatuun
osoitteeseen PL 34 18101 Heinola, mutta kirje palautui sieltäkin varustettuna kommentilla
”vastaanottaja tuntematon”. 1.8.1994 on kirjanpitoaineiston esittämispyyntö lähetetty tuolloin
lääninveroviraston rekisteritietojen mukaiseen yhtiön osoitteeseen: Brahenkatu 37/Vesa Kuusisto
13100 Hämeenlinna. Rekisteriin merkitty tieto oli kuitenkin virheellinen, sillä ko. osoitteessa asunut
Vesa Kuusisto ei ollut ”sama” Vesa Kuusisto, joka on toiminut Citylink Oy:ssä. ”Oikean” Vesa
Kuusiston olinpaikasta ja osoitteesta ei ollut tuolloin tietoa.
5.8.1994 päivätyllä virka-apupyynnöllä Hämeenlinnan poliisilaitosta kehotettiin hankkimaan
Citylink Oy:n kirjanpitoaineisto tarkastettavaksi. Aineistoa ei saatu kuitenkaan poliisin toimesta
tarkastettavaksi, koska Vesa Kuusistoa ei poliisikaan tavoittanut. NTC:n tarkastuksen yhteydessä
Yrjö Reinikaiselta saadun tiedon mukaan Citylinkin kirjanpitoa oli hoitanut Vesa Haapalehto –
niminen henkilö Turussa. Yhtiön kirjanpitoaineisto saatiinkiin hänen hallustaan (Liiketilikeskus
Haapalehto & Co Ky:n tiloista; Yliopistonkatu 12 a 20:sta) tarkastettavaksi ensin Turun
lääninveroviraston tiloihin ja sieltä se tuotiin edelleen Hämeenlinnaan Hämeen lääninverovirastoon.
Vesa Kuusiston olinpaikka selvisi myöhemmin hänen entiseltä vaimoltaan Leila Kuusisto:lta
puhelimitse saamaamme tiedon perusteella. 13.9.1994 on ylikonstaapeli Ilkka Aitolahti kuulustellut
Vesa Kuusistoa Citylink Oy:n ja Etronia Oy:n kirjanpitoaineiston hankkimiseksi tehdyn virka-
apupyynnön johdosta.

2.2.2. Kirjanpitoaineiston sisältö, sen puutteet ja verotustoimenpiteet

2.2.2.1. Tilikausi 1.5.1990 – 30.4.1991 (verovuosi 1991)
Yhtiöllä on ollut tilikautena 1.5. – 30.4. välinen aika. Yhtiön ensimmäiseltä tilikaudelta 1.5.1990 –
30.4.1991 on kirjanpito tehty. Tuolta ajalta on kirjanpidossa 43 tositetta ja ne ovat pääasiassa
toiminnan aloittamiseen liittyvistä tapahtumista ja ostoista Scandexalta. Myyntitapahtumia ei
kirjanpidon mukaan tällä ensimmäisellä tilikaudella ollut. Tilikaudelta on laadittu myös tilinpäätös
ja annettu siihen perustuva veroilmoitus välittömän verotuksen osalta vuodelta 1991. Yhtiölle on
vahvistettu annetun ilmoituksen perusteella liiketoiminnan tappioksi 17.568 mk. Kirjanpito on tehty
tilitoimisto Liiketilikeskus Haapalehto & Co Ky:ssä Turussa. Myös liikevaihtoverotoimistolle on
annettu tilikausi-ilmoitus ajalta 1.5.90 – 30.4.91, jolla on haettu ostojen perusteella 231.678, 00
markan liikevaihtoveron palautusta. Palautus on maksettu yhtiölle seuraavalla tilikaudella siten, että
palautettavan takaisinmaksun ennakkoa on Turun lääninverovirasto suorittanut 30.5.1991 189.295
mk ja loppuosa ennakkopalautuksesta on maksettu 7.11.1991 42.383 mk (+ korkoa 1.344 mk).

2.2.2.2 Tilikausi 1.5.1991 – 30.4.1992 (verovuosi 1992)
Kirjanpito todettiin pää- ja päiväkirjan osalta tehdyksi 31.12.1991 saakka. Kirjanpidon on tehnyt
Liiketilikeskus Haapalehto & Co Ky:ssä Vesa Haapalehto. 31.12.1991 jälkeiseltä ajalta on



kirjanpitolain 1 §:n mukainen kirjanpitovelvollisuus laiminlyöty. Osto- ja myyntireskontra on
päivitetty tilikauden loppuun asti ja kirjanpitoaineistoon sisältyi ilmeisesti valtaosa tilikauden
tositteista, joita ei ole kuitenkaan 31.12.1991 jälkeen numeroitu eikä tiliöity. Kirjanpitoaineistosta
puuttuivat kuitenkin mm. myyntilaskut ajalta 1.5.1991 – 30.9.1991. Ajanjaksolla 1.10.1991 –
30.4.1992 myyntilaskut pääsääntöisesti sisältyivät tositeaineistoon maksutositteen yhteydessä.
Osto- ja myyntireskontra on hoidettu Takaraja Vesa Kuusisto Ky:n toimesta vuonna 1991 ja vuoden
1992 puolella on työstä vastannut Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky. Konkreettisen työn
on näiden yhtiöiden lukuun tehnyt Matti Paananen, joka on ollut NTC International Ltd:n ja sitä
ennen Scandexa Oy:n palveluksessa. Tilikaudella 1.5.1991 – 30.4.1992 on yhtiö tilittänyt
toukokuun 1991 liikevaihtoverosta 25.7.1991 6.716 mk (laskelman mukaan liikevaihtoveron
suuruus on ollut 9.341 mk). Kesäkuun 1991 liikevaihtovero 6.288 mk olisi tullut tilittää 26.8.1991,
heinäkuun 1991 liikevaihtovero 18.265 mk olisi tullut tilittää 25.9.1991 ja elokuun 1991
liikevaihtovero 24.688 mk olisi tullut tilittää 25.10.1991. Yhtiö on näiden kuukausien osalta jättänyt
kesäkuun lvv-ilmoituksen 26.8.1991 ja heinä- sekä elokuun ilmoitukset 25.10.1991, mutta veroja ei
ole tuolloin maksettu lainkaan. Syyskuun 1991 osalta negatiivinen verotusarvo -136.112 mk on
ilmoitettu 2.1.1992. Lokakuun 1991 liikevaihtovero 23.428 mk olisi tullut tilittää 25.11.1991, mutta
lvv-ilmoitus on annettu vasta 13.1.1992 rahaa tilittämättä. Marraskuun 1991 lvv-ilmoitus on annettu
23.3.1992, mutta tilitettävää veroa 7.302 mk ei ole suoritettu (oikea tilityspäivä olisi ollut
29.2.1992).
Joulukuun 1991 ja maaliskuun 1992 väliseltä ajanjaksolta mainitut kuukaudet mukaanlukien ei
yhtiö ole antanut kuukausi-ilmoituksia lainkaan. Oy NTC International Ltd:n verotarkastuksen
yhteydessä todettiin Citylink Oy:n myyneen videokasetteja tuona ajanjaksona NTC:lle 1.484.543,40
mk:n edestä (ks. liite NTCOSTOZ.XLS). Yhtiön kirjanpitoaineistossa olevien
myyntireskontralistojen mukaan on myynti vastaavana aikana ollut yhteensä 1.935.355,50 mk.
Yhtiötä on kehotettu Turun lääninveroviraston toimesta liikevaihtoveron kuukausi-ilmoitusten
antamiseen (2.4.1992, 7.7.1992 ja 12.8.1992) ja yhtiön laiminlyötyä siitä huolimatta ilmoitusten
antamisen, on yhtiölle maksuunpantu arviolta liikevaihtoveroa tuolta ajalta 55.000 mk/kk.
Huhtikuulta 1992 on kuukausi-ilmoitus annettu 17.9.1992, mutta tilitettävää veroa 55.186 mk ei ole
maksettu (oikea tilityspäivä olisi ollut 25.6.1992).
Liikevaihtoveron tilittämättä jättäminen ei ole johtunut yhtiön maksukyvyttömyydestä, mikä
ilmenee yhtiön kirjanpitoaineiston ja pankkitiedustelun perusteella laaditusta rahoitustilien
saldotilanteessa ajalla 1.5.1991 – 30.4.1992:



Lisäksi on tilillä SYP 227820-603099 ollut rahaa 30.4.1992 36.000 mk (koko summa on siirretty
8.4.1992 tililtä SYP 227824-24177). Kassatilin saldo on poimittu 31.12.1991 asti kirjanpidon
pääkirjatililtä ja sen jälkeen kirjanpitoaineistoon sisältyneestä käsin tehdystä laskelmasta. Sikäli
kuin yhtiön kirjanpidon osoittama kassatilin saldo pitää paikkansa, olisi yhtiöllä ollut rahaa maksaa
esim. kesäkuulta 1991 marraskuulle 1991 kertyneiden liikevaihtoverojen määrä eli ilmoitusten
mukaan yhteensä 80.001 mk. Toisaalta yhtiön kirjanpidon osoittamaa kassatilin saldoa voidaan
pitää epäilyttävän suurena ja kuten myöhemmin kertomuksesta ilmenee, ei yhtiön kirjanpitoa voida
pitää luotettavana mm. sen johdosta, että ostettujen kasettirunkojen määrä ylittää huomattavasti
kasettien myynnin.
Maksamattomien liikevaihtoverojen perintä on tuottanut tulosta siltä osin, että kesäkuun 1991
liikevaihtovero 6.288 mk lisäyksineen (yht. 7.096 mk) on maksettu ulosottoviranomaiselle
17.2.1992. 30.7.1992 on saatu ulosottoviranomaisen kautta suoritukset toukokuun 1991 puuttuvalle
osalle 3.015 mk (aiemmin tilitetty 6.716 mk), heinäkuun 1991 liikevaihtoverolle kokonaisuudessaan
18.265 mk ja elokuun 1991 liikevaihtoverosta 24.668 mk on saatu tuolloin osasuorituksena
21.813,85 mk. Sen jälkeiseltä ajalta ei liikevaihtoveroa ole saatu perittyä lainkaan eikä yhtiö ole sitä
myöskään siis oma-aloitteisesti tilittänyt.
Välittömän verotuksen osalta ei yhtiö ole antanut veroilmoitusta viranomaisen

kehotuksestakaan verovuodelta 1992. Verotus on toimitettu arvioimalla yhtiön verotettava

tulo 150.000 markaksi.

2.2.2.3. Tilikausi 1.5.1992 – 30.4.1993 (verovuosi 1993)
Varsinainen kirjanpito on laiminlyöty kokonaan tällä tilikaudella. Kirjanpitoaineistoon sisältyi osto-
ja myyntireskontra, joita oli päivitetty vuoden 1992 loppuun asti. Numeroimatonta ja tiliöimätöntä
tositeaineistoa oli kuukausittain järjestettynä kahteen mappiin. Myyntilaskut ajalta 1.7.1992 –
31.8.1992 eivät kuitenkaan sisältyneet tarkastettavana olleeseen materiaaliin. Elokuun 1992 jälkeen
ei myyntitapahtumia reskontran mukaan ole ollut ja ostotapahtumiakin vian aivan vähäisessä
määrin. Sen sijaan saamis- ja velkasuhteiden kohdalla esiintyy tapahtumia reskontran mukaan
vuoden 1992 loppuun asti.
Liikevaihtoveron kuukausi-ilmoituksista on toukokuuta koskeva ilmoitus annettu 17.9.1992 ja kesä-
, heinä- sekä elokuuta koskevat ilmoitukset on annettu 22.12.1992. Ajanjaksoa syyskuu 1992 –
joulukuu 1992 koskevat tiedot on ilmoitettu 31.12.1992. Ilmoitetut tiedot ovat seuraavat: aika
tilitettävä vero, mk



toukokuu 1992 -36.592
kesäkuu 1992 16.600

heinäkuu 1992 -14.427
elokuu 1992 23.956

syyskuu 1992 ei toimintaa

lokakuu 1992 ei toimintaa

marraskuu 1992 ei toimintaa

joulukuu 1992 ei toimintaa

Kuukausi-ilmoitusten tiedot perustuvat ilmeisesti reskontralistoihin ja kirjanpitoaineistossa oleviin
tositteisiin. Ajalta tammikuu 1993 – huhtikuu 1993 ei yhtiö ole antanut lainkaan kuukausi-
ilmoituksia ja Turun lääninverovirasto on kehotusten antamisen jälkeen (28.4.1993, 31.5.1993,
30.6.1993 ja 29.7.1993) toimittanut liikevaihtoveron arvio maksuunpanon 55.000 mk/kk em.
kuukausille.
Verovuoden 1993 välitön verotus on toimitettu arvioimalla yhtiön verotettava tulo 100.000

markaksi.

2.2.3. Verotuksen kirjanpitosidonnaisuudesta ja kirjanpidon laiminlyönnin seuraamukset
Yleistä:
Elinkeinonharjoittajan tuloverotuksen perustana on hänen kirjanpitonsa ja siitä johdettu
tuloslaskelma ja tase. Tärkeä liikekirjanpidon ja -verotuksen yhtymäkohdista on se, että vain hyvän
kirjanpitotavan mukaisesti hoidettu kirjanpito kelpaa verotuksen ja veroilmoituksen pohjaksi.
Kirjanpidon virheet ovat myös veroilmoitusten virheitä mikäli ne kohdistuvat verotuksen kannalta
merkityksellisiin seikkoihin. Kun kirjanpitoa ei ole verovelvollisen kohdalla pääosin lainkaan tehty,
ei ole olemassa tuloslaskelmaakaan ja tasetta ja näin ollen välittömän verotuksen osalta ei verotusta
voida toimittaa ao. aineistoon perustuen verovuosilta 1992 ja 1993.

Välillisen verotuksen osalta päähuomio kiinnittyy kirjanpidon osto- ja myyntitileihin, niiden
oikaisueriin ja menotileihin. Liikevaihtoveroasetuksen 1 §:n 1 momentin mukaan tilitettävän veron
selvittämiseksi on verovelvollisen kirjattava liikevaihtoveron määrään vaikuttavat liiketapahtumat
aikajärjestyksessä sen ajankohdan mukaan, jolloin niiden perusteella suoritettava vero tai
vähennettävä vero on otettava huomioon kalenterikuukaudelta tilitettävää veroa laskettaessa. Saman
pykälän 2 momentin mukaan kirjanpidon kirjaukset voidaan tehdä erilliseen laskutus- tai muuhun
kirjaan siten, että niiden yhteys kirjanpitolaissa tarkoitettuun kirjanpitoon on vaikeuksitta
todettavissa. Saman asetuksen 3 §:n mukaan tilitettävän veron määrään vaikuttavien
liiketapahtumien on perustuttava kirjanpitolaissa tarkoitettuun tositteeseen. Tositteen tulee täyttää
kirjanpitolain 8 §:ssä olevat edellytykset, menotositteesta on ilmettävä vastaanotettu tuotannontekijä
ja tulotositteessa on oltava selvitys luovutetusta suoritteesta. Liiketapahtumien kirjaamisen on
perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen.
Kirjanpitoaineistossa oleviin osto- ja myyntireskontralistoihin merkityt ostot ja myynnit vastaavat
tositteita siltä ajalta kuin niitä voidaan toisiinsa verrata eli ajanjaksolta 1.10.1991 – 30.6.1992.
Toisaalta kuten myöhemmin kertomuksessa tarkemmin ilmenee, ei ostojen ja myyntien keskinäinen
suhde ole luotettava, koska kasettirunkojen ostot ylittävät huomattavasti valmiiden kasettien
myynnit.
Myynnin osalta ei kirjanpitoaineistoon sisältynyt myyntilaskuja ajalta 1.5.1991 – 30.9.1991 ja
1.7.1992 – 31.8.1992. Kirjapitolain 8 § asettaa kirjanpidon tulotositteille vaatimuksen, että siinä
tulee olla selvitys luovutetusta suoritteesta. Edellä mainitulta ajalta ei yhtiön kirjanpitoon merkityn



myynnin suhteen ole täyttynyt tämä kirjauksen perusteelle asetettu edellytys. Myynnin
oikeellisuudesta ei voida siten kirjanpitoaineiston perusteella varmistua niin kuin kirjanpitolain 3
§:n tarkoittama hyvä kirjanpitotapa edellyttäisi mm. todennettavuuden ja luotettavuuden osalta.
Todennettavuus edellyttäisi, että riippumaton ammattihenkilö voi kirjanpitoaineiston perusteella
varmistua siitä, että kirjanpidon antama informaatio on luotettavaa ja täsmällistä ja luotettavuus
puolestaan tarkoittaa sitä, ettei tilinpäätösinformaatioon sisälly olennaisen suuria virheellisyyksiä tai
puutteellisuuksia (Järvinen-Prepula-Riistama-Tuokko: Uudistettu kirjanpitolainsäädäntö s. 48).
Kun kirjanpitovelvollisen verotus sekä liikevaihtoveron että välittömän verotuksen osalta perustuu
olennaisesti juuri kirjanpitoon, merkitsee kirjanpidon puutteellisuus ja laiminlyönti myös sen
perusteella annettavien ilmoitusten virheellisyyttä.

2.2.4. Tarkastuksessa todettu toiminnan laajuus
Myyntireskontran listoista voitiin todeta, että myynti tilikaudella 1.5.1991 – 30.4.1992 on ollut
liikevaihtoveroineen 5.321.667 mk ja liikevaihtoverolla vähennettynä 4.376.989 mk. Ajalla
1.5.1992 – 31.8.1992 on myynti liikevaihtoveroineen ollut myyntireskontran listojen mukaan
656.727 mk. Näistä luvuista puuttuu kuitenkin mitä ilmeisemmin osa myynnistä, jota ei ole
merkitty lainkaan yhtiön kirjanpitoon. Puuttuvan myynnin määrää käsitellään erikseen kertomuksen
seuraavassa kohdassa.

2.2.5. Kasettirunkojen ostot ylittävät kasettien myynnit
Tarkastuksessa tutkittiin kirjanpitoaineiston luotettavuutta siten, että laskettiin ostotositteista yhtiön
ostamat tyhjät kasetit ajalta 1.5.1991 – 31.8.1992 ja verrattiin ostettujen kasettien lukumäärää
myyntilaskuista ilmenevien myytyjen kasettien määrään samana aikana. Laskelmat kasettien
ostoista ja myynneistä ovat liitteessä n:o 1. Laskelmat osoittivat, että tyhjiä kasetteja on ostettu yli
80.000 kappaletta enemmän kuin mitä myyntilaskujen mukaan on vastaavasti kasetteja myyty
ajalla1.5.1991 – 31.8.1992. Huhtikuussa 1991 ostetut kasetit sisältyvät alkuvarastoon 1.5.1991 ja
ovat laskelmissa ostoina mukana, koska edellisellä tilikaudella ei ole myyty kirjanpidon mukaan
mitään. Toiminta on loppunut Vesa Kuusiston mukaan elokuussa 1992. Loppuvarastoa ei ole
tiettävästi jäänyt. Liitteen n:o 1 laskelmat sisältävät seuraavat excel-taulukkolaskentaohjelmalla
laaditut taulukot:
CITYKALK.XLS Yhteenvetolaskelma niiden kasettien määrästä 85.156 kpl, joiden myynti ei
ilmene kirjanpitoaineistosta. Yhteenvetolaskelma sisältää mm. arvion siitä, että niiden kasettien
keskimääräinen myyntihinta, joista ei ollut myyntilaskua käytettävissä, on ollut 12,94 mk kappale.
Arvio perustuu siihen, että myynneissä, joista oli myyntilasku käytettävissä, oli kasettien
keskimääräinen myyntihinta 12,94 mk.
CITYLB2.XLS Luettelo ostotositteista, jotka sisältävät tyhjiä videokasetteja eli kasettirunkoja sekä
luvut ostettujen kasettien määristä. Luettelo päättyy yhteissumaan 517.265 kappaletta. Tapauksissa,
joissa ostetut määrät eivät ole ilmenneet ostolaskuista, kasettimäärä on laskettu siten, että
ostosumma on jaettu 3,50 markalla. Kasetin ostohinta 3,50 mk on keskimääräistä kalliimpi. Vain
satunnaisesti on voinut esiintyä kalliimpia ostohintoja kasettirungoille. Arviotilanteissa näin laskien
on ostettujen kasettien määräksi tullut hieman vähemmän, kuin jos olisi käytetty keskimääräistä
kasettien ostohintaa.
CITYL1.XLS Luettelo niistä myyntilaskuista 1.5.91 – 31.8.92, jotka sisältyvät asiakkaan
maksutositteen yhteydessä tositeaineistoon. Taulukosta ilmenevät myyntilaskuista poimitut
kasettien myyntimäärät muille kuin NTC International Ltd:lle loppusumman ollessa 87.966 kpl.
Myyntilaskut ajalta 1.5. – 30.9.1991 ja ajalta 1.7. – 31.8.1992 eivät muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta sisälly tositeaineistoon.
NTCOSTOZ.XLS Oy NTC International Ltd:lle tapahtuneiden myyntien laskuista poimittujen
kasettien määrä ajalla 1.5.91 – 30.6.92 on 296.557 kappaletta. Nämä myynnit ovat eri taulukossa,
koska taulukko laadittu Oy NTC International Ltd:n ostolaskuista. Nämä ostolaskut sisältävät myös



laskut ajalta 1.5. – 30.9.1991, jotka siis eivät sisälly Citylin Oy:n tositeaineistoon muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta. Taulukossa lasketaan samaa asiaa kuin edellisessä taulukossa
CITYL1.XLS, mutta vain NTC International Ltd:lle tapahtuneiden myyntien osalta. Tiedot Oy NTC
International LTD:lle tapahtuneista myynneistä ajalta 1.7. – 31.8.1992 taas sisältyvät edelliseen
taulukkoon CITYL1.XLS.
CITYLASA.XLS Taulukossa on luetteloitu ne myynnit ajalta 1.5.91 – 30.6.92, joita koskevia
myyntilaskuja ei sisälly Citylink Oy:n tositeaineistoon. Myynnit on poimittu myyntireskontran
luetteloista. Loppusumma 532.911,80 mk ei sisällä myyntejä Oy NTC International Ltd:lle, koska
näiden myyntilaskujen sisältö on selvitetty edellisessä taulukossa NTCOSTOZ.XLS.
Loppusumman 532.911,80 mk sisältämien myyntien kasettimäärä on arvioitu (arvio 41.184 kpl)
yhteenvetotaulukossa CITYKALK.XLS, koska muutakaan selvitystä laskujen sisällöstä ei ollut
käytettävissä tarkastuksessa.
Johtopäätöksenä edellä selostetuista ja liitteinä olevista laskelmista esitetään, että noin 80.000
kasettia on myyty ohi kirjanpidon siten, että niiden myynnit eivät sisälly myyntilaskujen luetteloihin
eikä niitä ole muutoinkaan tuloutettu yhtiön kirjanpidossa.

2.2.6. yhteenveto Citylink Oy:n kirjanpidon laiminlyönnistä ja epäluotettavuutta osoittavista
seikoista
Liikevaihtoverotusta ja välitöntä verotusta ajalta 1.5.1991 – 30.4.1993 ei esitetä perustettavaksi
kirjanpitoon eikä myöskään tarkastuksessa käytettävissä olleeseen tositeaineistoon, koska...
- Päiväkirja ja pääkirja eli varsinainen kirjanpito on laiminlyöty 31.12.1991 jälkeiseltä ajalta.
- Tarkastuksessa todettiin ostetun yli 80.000 kappaletta enemmän kasettirunkoja kuin valmiita
kasetteja todettiin vastaavasti myydyn ajalla 1.5.1991 – 31.8.1992.
- Myyntilaskuja ajalta 1.5. – 30.9.1991 ja 1.7.1992 – 31.8.1992 ei ollut tarkastuksessa käytettävissä.
- Tilinpäätökset ovat laatimatta tilikausilta 1.5.1991 – 30.4.1992 ja 1.5.1992 – 30.4.1993.

2.3. Etronia Oy:

2.3.1. Kirjanpidon laiminlyönti
Etronia Oy:n toiminnasta ei Vesa Kuusiston kertomuksen (poliisikuulustelu 13.9.1994) mukaan ole
pidetty lainkaan kirjanpitoa.

2.3.2. Toiminnan laajuuden arviointi
NTC:n tarkastuksen yhteydessä saatujen reskontralistojen mukaan on NTC:n ostot Etronia Oy:ltä
olleet ajanjaksolla 25.9.1992 – 28.4.1993 yhteensä 1.013.288,00 mk ja NTC:n myyntien
yhteismäärä Etronia Oy:lle on samalla ajanjaksolla ollut 127.375,00mk.

2.3.3. Verotustoimenpiteet

Tilikausi 2.5.1992 – 31.10.1993 (verovuosi 1993)
Välittömän verotuksen osalta on yhtiön verotus toimitettu arvioimalla verotettava tulo 200.000
markaksi, koska yhtiö ei ollut jättänyt veroilmoitusta verovuodelta 1993.
Välillinen verotus on toimitettu arvioverotuksin koko sen jakson ajan, jonka yhtiö on ollut
liikevaihtoverovelvollinen eli 5.8.1992 – 28.2.1994. Yhtiötä on kehotettu
liikevaihtoveroilmoituksen antamiseen, mutta yhtiö ei ole antanut ilmoitusta miltään kuukaudelta.
Suoritettavan veron määräksi on arvioitu 17.000 mk/kk em. ajalta.

3. Yhtiöiden liiketoimintojen yhdistäminen verotuksessa

3.1. Yleistä bulvaaniudesta



Bulvaani- eli välikäsisuhteesta on lainsäädännössämme varsin niukalti säännöksiä – tosin aiemmin
oli voimassa L osakkeita koskevista välikäsisuhteista 28.7.1939/244, mutta tämä sääntely, jonka
tarkoituksena oli estää ulkomaalaisten sekä eräiden ns. vaarallisten yhteisöjen omistusoikeus
suomalaisissa osakeyhtiöissä on kumottu v. 1991. Verolainsäädännössä on bulvaanisuhteeseen
sovellettavissa yleinen veronkiertämissäännös VerL 56 §, LvvL95 §, AVL 181 § ja Leimavero L 90
§. Bulvaanisuhteen perustaminen on yleensä osana näennäisoikeustoimia in fraudem legis (=veron
kiertämiseksi). Veronkiertämissäännöksistä VerL 56 §:n ensimmäinen lause ja LvvL 95 §:n
ensimmäinen momentti ovat sisällöltään samanlaiset:
”Jos jollekin olosuhteelle tai toimipisteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei vastaa
asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, on verotusta toimitettaessa meneteltävä niin, kuin asiassa
olisi käytetty oikeaa muotoa”.
Bulvaanin käsitteellä tarkoitetaan järjestelyä, jossa näennäisesti toinen talousyksikkö suorittaa
toimenpiteen, mutta tosiasiassa erillistä toista yksikköä ei ole: tosiasiallinen omistus ja
päätöksenteko on sillä talousyksiköllä, jonka hyväksi on toimittu. Kun verotuksen perustaksi
tarkoitetut taloudelliset realiteetit ja tosiseikat joudutaan lakitekstissä yleensä formuloimaan
yksityisoikeudesta lainatuilla termeillä, kytketään veroseuraamuksetkin lähtökohtaisesti tietylle
toimelle tai olosuhteelle annettuun yksityisoikeudelliseen muotoon. Tällaisen lainsäädäntötekniikan
edellytyksenä on kuitenkin laissa kuvatun normaalin tunnusmerkistön ja sille tyypillisten
taloudellisten realiteettien yhtäaikainen esiintyminen. Veronkiertämissäännöksen tarkoituksena
onkin puuttua verovelvollisen menettelyyn silloin, kun tämä tunnusmerkistöedellytys jää tosiasiassa
täyttymättä. (Bulvaanin käsitteestä ks. Rosenberg: Hallinnasta ja bulvaanisuhteesta verotuksessa,
Verotus 3/1980 s. 177)
Veronkiertosäännöksen soveltamisedellytyksiä harkittaessa on pyrittävä selvittämään kunkin
tapauksen faktat ja suoritettujen toimenpiteiden motiivit. Lähtökohtana toimenpiteeseen ryhtymisen
tarkoitusta selvitettäessä on sen ulkoisissa indisioissa ja niiden tulkinnassa taloudellisten
realiteettien muodostamaa taustaa vasten. Ts. onko toimenpiteen ulkoinen oikeudellinen muoto ja
sen tosiasiallinen taloudellinen sisältö sopusoinnussa keskenään. Jos näin ei ole, voidaan puhua
muodollisjuridisen liittymän ja taloudellisen liittymän välisestä epäsuhteesta tai verovelkasuhteen
vääristymästä. Verolakien soveltamisen lähtökohtana voidaan pitää sitä, että oikean verovelvollisen
määrittävät säännöt ovat ehdottomia: verovelvollistaholla ei ole valinnan mahdollisuutta tässä
kysymyksessä (ks. esim. Tikka-Nykänen: Yritysverotus II 25:3 ja Tikka: Kuka on oikea
verovelvollinen, Vero-opintopäivät 1985 s. 22-23 ja 30).
Bulvaanisuhde on näennäinen tila, jossa on kyseessä juuri edellä kuvattu jännite omistaja-aseman
tai muun varallisuusoikeudellisen subjektin ja taloudellisen liittymän välillä siten, että siitä seuraa
oikeuden kohdistuminen väärään subjektiin. Oikea subjekti voi tässä tarkoituksessa siirtää
näennäisesti oman oikeutensa toiselle tai hankkia oikeuden tämän nimiin, mutta omaan
määräämisvaltaansa. Edelleen on mahdollista, että kolmas henkilö hankkii oikeuden jonkun muun
kuin sen nimiin, jonka määräämisvaltaan oikeus taloudellisessa mielessä tulee. Tällaisten
toimenpiteiden tarkoituksena on pääasiallisesti verojen välttäminen ja/tai muun taloudellisen
etuuden/hyödyn hankkiminen.
Luovutustoimen tehottomuus ilmenee ennen muuta päämiehen ja bulvaanin välillä, mutta toisaalta
myös verotuksessa on mahdollisuus puuttua järjestelyihin edellä mainittujen lainkohtien nojalla ja
kohdistaa verotus oikeaan subjektiin. Veronkiertämissäännösten soveltamistunnusmerkistö on
varsin avoin, eikä lainsäätäjältä voitaisikaan edellyttää eksplisiittisesti kaikkien mahdollisten
käyttötilanteiden erittelyä lakitekstissä. Näyttövelvollisuus asettuu kuitenkin lähtökohtaisesti
veronsaajataholle säännöksessä olevan maininnan ilmeisesti siinä tarkoituksessa –johdosta.
Osakeyhtiöiden itsenäisestä verovelvollisuudesta on sinänsä pidetty oikeuskäytännössä varsin
tiukasti kiinni. Osakeyhtiö tulo on voitu kuitenkin kohdistaa mm. osakkaalle ja toisaalta
bulvaaniutta käsittelevä oikeuskäytäntö on tältä osin kovin niukkaa eikä sen perusteella voida
lausua ehdotonta väitettä osakeyhtiöiden muodollisesta ”koskemattomuudesta”. Kun VerL 56 § ja



sen ensimmäistä momenttia vastaava säännös muissa edellä luetelluissa laeissa mainitsee
soveltamisedellytyksenään asian tai toimenpiteen oikeudellisen muodon ja sen tosiasiallisen
luonteen tai tarkoituksen vastaamattomuuden, ei sen soveltamista voitane estää pukemalla
toimenpide puhtaasti muodollisjuridisen konstruktion (tässä siis lähinnä osakeyhtiön statuksen)
valekaapuun. Vero-oikeudellisen normiston kehittyminen voi tapahtua myös soveltamistason
ratkaisuilla horjuttamatta oikeusvaltiollisia periaatteita miltään osin.

3.2. Toimielinteoria ja bulvaanikonstruktio
Toimielinteorialla tarkoitetaan tavallisesti taloudellisessa mielessä yhteen liittyneiden, mutta
yhtiöoikeudellisesti erillisten yritysten käsittelemistä verotuksessa yhtenä kokonaisuutena.
Osakeyhtiöitä ei ole sinänsä verotuksessa purettu, mutta osakeyhtiöiden tulo on sen sijaan voitu
kohdistaa muulle oikeussubjektille kuin yhtiölle itselleen. Toimielinteoria on peräisin Saksasta,
jossa sitä on sovellettu mm. konsernisuhteissa. Voipion mukaan esim. henkilöyhtiöiden
verotuksellisessa purkamisessa ei ole ollut kysymys toimielinteorian soveltamisesta vaan niiden
toiminnan näennäisluonteen purkamisesta. Toimielinteoria käsittelee hänen mukaan todella erillään
toimivia yrityksiä, joilla on kuitenkin taloudellinen riippuvaisuus toisistaan (ks. Jaakko Voipio:
Peitelty voitonsiirto ja kunnallisverotus s. 82).
Verolainsäädännössä ei vero-oikeudellinen käsite verosubjekti ole aina vastannut siviilioikeudellista
käsitettä oikeussubjekti vaan verotuksessa on hyväksytty erilliseksi verosubjektiksi esim.
kuolinpesä ja maatalousyhtymä. Aiemmin pidettiin kaikkia siviilioikeudellisissa oikeussubjekteja
aina myös itsenäisinä verosubjekteina (ks. esim. kilpi Pääomanvähennys s. 309), mutta sittemmin
on esim. henkilöyhtiöiden purkamisesta kehittynyt varsin mittava oikeuskäytäntö (ks. esim. KHO
1975/2605, KHO 1987 B 507 ja B 508 ja KHO 1993/211) ja osakeyhtiöiden sivuuttamisesta
voidaan mainita esimerkkeinä tapaukset KHO 1987 B 600 ja B 601. Osakeyhtiön sivuuttamisessa
on ollut kyse tulon kohdistamisesta esim. pääosakkaalle eli voidaan puhua samastamisesta. Kilven
(Yhteisön ja sen jäsenen kahdenkertainen verotus s. 569) mukaan osakeyhtiöiden yhteisverotus on
periaatteessa mahdollinen, vaikka oikeuskäytäntöä ei ainakaan tuolloin ollut muodostunut.
Toimielinteorian soveltamisesta on ollut kyse ainakin oikeustapauksissa KHO 1968 T 3533 ja KHO
1969 T 946, mutta KHO on kumonnut kummassakin tapauksessa LO:n päätökset näytön
riittämättömyyden takia (ks. tapauksista Tikka: Veron minimoinnista s. 264-265).
Toimielinteoria ja bulvaanikonstruktio voidaan nähdä toisiaan vastaavina tai täydentävinä ilmiöinä
ja olennaista onkin havaita ilmiöiden taustalla vallitsevat tosiseikat ja taloudelliset realiteetit kuin
harjoittaa sinänsä hyödyllistä oikeustieteellistä käsiteanalyysiä. Käsitteiden ja kielen tasolla ei
voitane päästä yksimielisyyteen niiden vastaavuudesta, mutta reaalimaailman tapahtumissa on
kummassakin tapauksessa kyse käytetyn oikeudellisen muodon ja toimen taloudellisen
reaalisisällön välisestä ristiriidasta. Rosenbergin (Verotus 3/1980 s. 187) mukaan
bulvaanikonstruktion aiheuttama verovelkasuhteen vääristymä tulee oikaista verotuslain normien
mukaisesti ja samaan lopputulokseen päädytään toimielinteorian soveltamisessa.
On vielä syytä poimia esiin oikeuskäytännöstä tapaus KHO 1988/5202, jonka havainnollistamiseksi
esitetään seuraavassa tämän KHO:n vuosikirjaratkaisun päätöslauselma kokonaisuudessaan:
Rakennuspalvelu B Oy perustettiin vuonna 1975 jatkamaan Insinööritoimisto Olavi B & Co Ky:n
harjoittamaa rakennussuunnittelutoimintaa. Vuonna 1980 yhtiön nimi muutettiin A Oy:ksi. Yhtiön
osakepääoma oli aluksi 15.000 markkaa ja osakkeista omisti 90 kappaletta Valpu B, 5 kappaletta
Väinö B ja 5 kappaletta Pentti V. Kaikki Valpu B:n omistamat osakkeet siirtyivät nimellisarvostaan
ensin vuonna 1977 H Oy:lle ja sitten vuonna 1980 C Oy:lle, jolle myös Väinö B:n osakkeet samana
vuonna siirtyivät. Vuonna 1980 A Oy:n osakepääomaa korotettiin 7.500 markalla ja uudet 50
osaketta merkitsi C Oy nimellisarvosta, minkä jälkeen tämä yhtiö omisti A Oy:n 150 osakkeesta
145. C Oy oli perustettu vuonna 1980 ja sen koko osakekannan oli nimellisarvosta 15.000 markalla
hankkinut Ilkka D, joka oli myös ainoa hallituksen jäsen. Vuonna 1984 Olavi B osti nimellisarvosta
C Oy:n koko osakekannan Ilkka D:ltä. C Oy ei ollut harjoittanut liiketoimintaa.



A Oy:n asiakkaiden hankinnan ja osan toimeksiannoista oli hoitanut Olavi B, jolle 2.5.1983 oli
maksettu 48.000 markkaa ajalta 1.8.1982 – 31.5.1983. Toimistotyöt oli hoitanut Valpu B. Korvaus
hänen yhtiölle tekemästään työstä oli maksettu hänen perustamansa liikkeen, Toimistopalvelu B:n
laskutuksen mukaan. Toiminimen kirjoitusoikeus oli yksin Valpu B:llä. Ilkka D ei ollut lainkaan
osallistunut yhtiön varsinaisen toimintaan eikä saanut tuloja yhtiöltä. Koska edellä mainituissa
olosuhteissa Valpu ja Olavi B ovat olleet A Oy:n tosiasiallisia perustajia ja päätäntävallan käyttäjiä,
on toimintaa harjoitettu Verotuslain 56 §:ssä tarkoitetuin tavoin sellaisessa muodossa, joka ei ole
vastannut asian varsinaista luonnetta ja tarkoitusta. Näin ollen A Oy:n Valpu ja Olavi B:n puolesta
verovuosina 1981-1983 suorittamat näiden yksityismenoiksi katsottavien kulujen korvaukset eivät
ole olleet yhtiön vähennyskelpoisia liikekuluja vaan Verotuslain 57 §:ssä tarkoitetuin tavoin B:n
puolisoille maksettua peiteltyä osinkoa.
Tapausta analysoitaessa voidaan todeta, että siinä on Olavi B:n katsottu saaneen A Oy:ltä vuosina
1981-1983 peiteltyä osinkoa, vaikkei hän ollutkaan tuolloin muodollisesti A Oy:n osakas. Päätös on
siinä mielessä varsin merkittävä, että siinä on murrettu osakeyhtiön muodollinen koskemattomuus
ja kohdistettu peitelty osinko VerL 56 §:n nojalla henkilölle, jonka on tosiasiallisesti näytetty olleen
osakkaaseen rinnastettavassa asemassa.

3.3. Oy NTC international Ltd.n ja Citylink Oy:n välinen suhde

3.3.1. Yleistä
Edellä esitellyt ajatusmallit soveltuvat tarkastusten kohteina olleisiin yhtiöihin siten, että Citylink
Oy:n toiminta on katsottava olevan osa NTC:n toimintaa. Päädytäänkö tähän lopputulemaan sitten
toimielinteorian vai bulvaanikonstruktion kautta ei ole sinänsä oleellista.

Oy NTC international Ltd:n ja Citylink Oy:n verotarkastuksissa kävi ilmeiseksi kaksikerroksinen
bulvaanirakenne. Yritystasolla liiketoiminta, joka oli tosiasiallisesti osa Oy NTC International Ltd:n
toimintaa oli kirjautettu Citylink Oy:n nimiin. Citylink on sinänsä muodollisesti oikein perustettu
osakeyhtiö. Henkilökohtaisen vastuun tasolla Citylink Oy:n hallituksen ainoaksi jäseneksi oli ja on
edelleen merkitty Vesa Kuusisto yrityksen todellisen johtajan ja toimijan Yrjö Reinikaisen sijaan.
Citylink Oy:n nimiin merkitylle toiminalle on pyritty antamaan kuva muodollisesti Yrjö
Reinikaisesta riippumattomasta ja hänen määräysvaltansa ulkopuolella olevasta toiminnasta.
Citylink Oy:n nimiin merkitty toiminta ei anna oikeudellisesta muodostaan huolimatta asian
todellista luonnetta vastaavaa kuvaa toiminnan käsky-, valta- ja vastuusuhteista. Citylink Oy:n
nimiin merkittyä toimintaa on todellisuudessa harjoitettu Yrjö Reinikaisen johdolla Oy NTC
International Ltd:n lukuun, vastuulla ja määräysvallassa. Yrjö Reinikaisella on ollut tosiasiallinen
päätösvalta Citylink Oy:ssä ja hänen asemansa on rinnastettavissa edellä siteeratun oikeustapauksen
KHO 1988/5202 Olavi B:hen ja Reinikaisen päätäntävallasta Citylink Oy:hyn nähden esitetään
seuraavaksi joukko aihetodisteita, joista tämä seikka joko suoraan tai välillisesti selviää.

3.3.2. Citylink Oy:n bulvaaniutta osoittavat seikat

3.3.2.1. Citylink Oy:n toiminnan alkuvaiheet
Citylink Oy:n toiminnan alku liittyy läheisesti Yrjö Reinikaisen aiemmin johtaman Sukabu Oy:n
(ent. Scandexa Oy) konkursiin. Scandexa Oy teki 22.3.1991 sopimuksen Citylink Oy:n (merk.
kaupparekisteriin 30.1.1991) kanssa yhteistyöstä kasettivalmistuksessa siten, että Citylink valmistaa
Scandexan tilaamat tuotteet tältä ostamiltaan raaka-aineilla ja puolivalmisteilla (sopimuksen kohta
2, sopimusjäljennös liitteessä nro 7). Sopimus laadittiin vain hiukan ennen Scandexan konkurssiin
asettamista (24.5.1991) ja sopimukseen on otettu ehto Scandexan mahdollisen konkurssin osalta
siinä muodossa, että Citylink ei ole tällöin velvollinen maksamaan ostoistaan kuin 30 % saatavan
bruttosummasta (sopimuksen kohta 6). Lisäksi samassa sopimuksessa todetaan, että Citylink voi



sikäli kuin se katsoo tarpeelliseksi tai se ei ole kyennyt myymään edelleen ostamiaan tuotteitaan tai
myyjä on joutunut lopettamaan toimintansa, palauttaa maksamattomat tai kuittaamattomat ostonsa
Scandexalle (sopimuksen kohta 5). Sopimuksen ovat tehneet Scandexan puolesta Yrjö Reinikainen
ja Citylinkin puolesta Vesa Kuusisto.
Edelleen em. sopimuksen kohdassa 8 asetetaan Scandexalle velvollisuus ostaa kaikki ne tuotteet
Citylinkiltä, jotka Citylink on valmistanut Scandexalta ostamillaan raaka-aineilla ja
puolivalmisteilla uhalla, että Citylink sitoutuu muussa tapauksessa maksamaan Scandexalta
tekemistään ostoistaan ainoastaan 30% bruttosummasta.
Kyseisiä sopimusklausuuleja voidaan pitää normaalista liikekäytännöstä poikkeavina ja ne
osoittavat välillisesti sen, että Yrjö Reinikaisen tarkoituksena on ollut jatkaa Scandexa Oy:n
toimintaa Citylink Oy:n kautta. NTC vuokrasi 2.5.1991 tehdyn sopimuksen mukaan videokasettien
valmistuksessa tarvittavat koneet ja laitteet Citylinkille (mm. OTARI –latauskoneet). NTC on
perinyt koneista ja laitteista vuokraa vain 12.000 mk/kk. Todettakoon, että samoista koneista ja
laitteista aiemmin 18.12.1990 tehdyn vuokrasopimuksen mukainen vuokra oli 80.000 mk/kk
(vuokrasopimus oli tehty NTC:n ja Scandexan välillä). Tarkastuksen yhteydessä Yrjö Reinikainen
totesi useammankin kerran, että toimintaa oli tarkoitus jatkaa siten, että valmistus- ja
myyntitoiminta eriytetään toisistaan. Sopimusehdoista voidaan päätellä, ettei Citylikillä olisi
itsenäisenä yksikkönä ollut toimintamahdollisuuksia vaan sitä on pidettävä tämän sopimuksen
nojalla Scandexa Oy:n eräänlaisena valmistusosastona. Scandexan konkurssin myötä ”emoyhtiöksi”
tuli NTC ja toimielinteorian mukaisesti Citylink kuuluu sen toiminnan alaisuuteen.
Toiminnan alkaessa huhtikuussa 1991 1.323.878,70 markan arvoisen irtaimen omaisuuden siirto
olisi tuskin ollut mahdollista Scandexa Oy:ltä Citylink Oy:lle ellei Yrjö Reinikainen olisi
tosiasiallisesti hallinnut Citylink Oy:tä. Citylink Oy on tuolloin ollut vailla omaisuutta ja varoja ja
siten maksukyvytön maksaakseen ostot. Viittaamme tältä osin myös edellä referoidun sopimuksen
kohtiin ja niiden epätavallisen edulliseen luonteeseen Citylink Oy:n kannalta. Toisaalta Scandexan
luovuttamaan omaisuuteen on Postipankki Oy:llä ollut yrityskiinnitys ja luovutus on tapahtunut
vastoin kiinnityksen haltijan Postipankki Oy:n suostumusta. (Ps ks. hakemisto asiassa Hannu
Kuortti antaa väärän todistuksen. Pos 25.3.3.23)

3.3.2.2. Citylink Oy:n toiminta ei täytä liiketoiminnan tunnusmerkistöä.
Osa NTC International Ltd:n toiminnasta on kirjautettu Citylink Oy:n nimissä tapahtuneeksi.
Citylink on toiminut ikään kuin Oy NTC International Ltd:n sisällä valmistusosastona. Tällaisen
toiminnan eriyttäminen omaksi osakeyhtiöksi ei ole sinänsä laitonta, mutta Citylink Oy:n toiminta
ei täytä itsenäisen yksikön tunnusmerkistöä ja sen avulla on pyritty hankkimaan kilpailuetu
jättämällä lähes kaikki lakisääteiset velvoitteet hoitamatta. Tällainen velvoitteiden laiminlyönti on
ollut Citylink Oy:n toiminnassa jo alun perin ilmeisen tarkoituksellista ja etukäteen suunniteltua
toimintaa. Yrjö Reinikaisen Oy NTC International Ltd:n ja muiden hallitsemiensa yritysten kautta
järjestämä rahoitustuki on ollut valikoivaa siten, että tärkeimmät tavaralaskut on Citylink Oy:ssä
yleensä pyritty hoitamaan, mutta esim. liikevaihtoverot suurimmaksi osaksi ja välittömät verot on
jätetty maksamatta.
Citylink ei ole myöskään maksanut Teosto ry:lle ns. kasettimaksua valmistamistaan videokaseteista.
Maksamatonta kasettimaksua on kertynyt kaikkiaan 1.318.292,33 mk, jonka Turun HO on
18.2.1994 antamallaan päätöksellä S 93/230 vahvistanut Citylinkin maksettavaksi. Turun RO oli
aiemmin vahvistanut saman sisältöisen päätöksen 16.12.1992 S 92/232/4. Turun RO:n
päätöspöytäkirjan mukaan maksettavaksi määrätty summa on kertynyt ajalta 1.6.1991 – 31.12.1991
suorittamatta jääneestä kasettimaksusta. Kasettimaksua ei Citylink ole kirjanpitoaineiston mukaan
suorittanut tuon ajanjakson jälkeiseltäkään ajalta valmistamistaan kuvakaseteista.
Kasettimaksun suuruus on 4,5 p/min eli tyypillisen yhtiön valmistaman 180 minuutin pituisen
DEXA HSB BULK kasetin osalta olisi kasettimaksu ollut 8,10 mk. Citylinkin kirjanpitoaineistossa
olevista myyntilaskuista ilmenee, että NTC:tä on laskutettu ko. kasetista 11,78 mk/kpl = veroton



hinta (esim. lasku nro 681/23.10.1991 30.000 kpl:n kasettierä ja lasku nro 696/15.11.1991 10.150
kpl:n kasettierä sekä lasku nro 774/31.7.1992 3.500 kpl:n kasettierä). Laskettaessa tyypillisen
myyntiartikkelin eli E-180 Super HS:n valmistuskustannuksia, saadaan pelkästään materiaalin ja
kasettimaksun osalta seuraava laskelma:

kasettirunko 2,25 mk (esim. lasku nro 647/25.10.1991 NTC:ltä ostettuna ja lasku nro
14843/23.10.1991 Nå Engströmiltä ostettuna)
magneettinauha 5,34 mk (nauhaa tarvitaan yhteen E-180 kasettiin n. 255 m (laskettu videonauhan
pyörimisnopeuden perusteella (23,39 mm/s) ja BASF on laskuttanut Citylink
Oy:tä 5000 m:n nauhaerästä 104,77 mk, esim. lasku nro 73-0003991 per 11.11.1991 ja yhteen
kasettiin tarvittavan nauhan kustannus on siten 5,34 mk)
kartonkikotelo 0,50 mk (esim. NTC:n lasku nro 771 per 23.11.1991)
yhteensä 8,09 mk
kasettimaksu 8,10 mk
yhteensä 16,19 mk = veroton hinta

Edellä olevasta laskelmasta puuttuu siis kokonaan työn osuus kustannuksista ja samoin tuotteelle
tuotekohtaisessa kustannuslaskennassa kohdistettavien yleiskustannusten osuus kuten esim. osuus
koneiden ja tuotantotilan vuokramenoista, sähkö-, puhelin-, mainos- ym. menoista. Siitä huolimatta
on laskelman perusteella täysin selvää, ettei yhtiön käyttämän myyntihinnan alhaisuudesta (=11,78
mk) johtuen ole mahdollista, että ostaja (=NTC) olisi voinut olla vilpittömässä mielessä myyjän
hankkiman ”kilpailuedun” suhteen.
Vaikka yhtiön varsinaisen toiminnan ajalta eli tilikausilta 1.5.1991 – 30.4.1992 ja 1.5.1992 –
30.4.1993 ei ole laadittukaan tilinpäätöksiä, laskimme kirjanpidon laatimisajalta 1.5.1991 –
31.12.1991 saadun tuloksen ja reskontralistojen perusteella simuloidun tuloksen em. tilikausille,
jotka näyttävät seuraavilta:

Arviolaskelma tuloksesta tilikaudella .5.1991 – 30.4.1992:

Liikevaihto

Liikevaihto 1.5.91 – 31.12.91 pääkirjan tuloslaskelmasta
2.667.340,95

Myyntituotot 1.1. – 30.4.92

Verolliset myynnit myyntilaskuluettelosta

tam.92                                  551.487,80

hel.92                                   426.927,50

maa.92                                 622.456,80

huh.92                                  484.058,80

                                                               2.084.930,90

. / . liikevaihtovero                  375.971,15



1.708.959,75                                                               1.708.959,15

Kirjanpitoaineistosta ja tositemateriaalista

todettu liikevaihto                                                                                                          4.376.300,70

arvioitu puuttuva myynti 12 kk/16 kk x 1.184.000

(liite 2 . / . lvv) = 729.840,18                                                                                              729.840,18

Arvioitu liikevaihto                                                                                                      5.106.140,88

Muuttuvat kulut

Aineet ja tarvikkeet 1.5.91 – 31.12.91

pääkirjan tuloslaskelmasta                                                   2.405.495,12

Aineet ja tarvikkeet, kontt.koneiden vuokrat,

siivouskulut, vakuutusmaksut 1.1. – 30.4.92 osto-

laskuluettelon mukaan:

tam.92                                 538.835,75

hel.92                                   237.332,25

maa.92                                 918.415,31

huh.92                                  194.592,33

yht.                                                              1.889.175,64

Vähennykseen oikeuttavat ostot:

                     tam.92                                  496.702,50

                     hel.92                                   215.529,90

                     maa.92                                 865.863,70

                     huh.92                                  176.709,40

                     yht.                                    1.754.805,50



                     . / .lvv                                                             - 316.440,34

Varaston muutos

                     Varasto 1.5.91                    1.092.094,00

                     Varasto 30.4.92                     200.000,00

                     Varaston muutos                                              892.094,00

(Varaston arvo 30.4.92 arvioitu 29.4.92

tehdyn takavarikon perusteella)

valmistuksen palkat kp:n mukaan:

Hämäläinen    19.000,00

Jaller              16.000,00                                                           35.000,00

teostomaksut                                                                      1.318.292,33

muuttuvat kulut yht.                                                             6.223.613,75                       -
6.223.613,75

Myyntikate                                                                                                                  - 1.117.472,87

Kiinteät kulut

Kiinteät kulut 1.5.91 – 31.12.92

pääkirjan tuloslaskelmasta                                                 293.206,13

kiinteät kulut 1.1. – 30.4.92

arvioitu ed. perusteella                                                       146.603,07

(4 kk / 8 kk x 293.206,13)

kiinteät kulut yht.                                                              439.809,20                            - 439.809,20
Toiminnan tulos                                                                                                            – 1.557.282,06



Arviolaskelma tuloksesta tilikaudella 1.5.1992 – 30.4.1993:

Liikevaihto

Myyntituotot 1.5. – 31.8.92

Verolliset myynnit myyntilaskuluettelosta

tou.92                                  162.489,00

kes.92                                  152.469,80

hei.92                                    85.884,10

elo.92                                   255.884,00

                                             656.726,90

. / . lvv                                 -118.426,16                                                   538.300,74

Arvioitu puuttuva myynti                                                                           242.623,00

Arvioitu liikevaihto                                                                                                     780.923,74

Muuttuvat kulut

Aineet ja tarvikkeet 1.5. – 31.8.92

Vähennykseen oikeuttavat ostot:

tou.92                                  391.306,20

kes.92                                   62.158,21

hei.92                                   165.888,80

elo.92                                   122.780,90

. / .                                      -133.827,46                            608.306,65



Varaston muutos

Varasto 1.5.92                                            200.000,00

Varasto 30.4.93                                                      0,0

Varaston muutos                                                                                    200.000,00

Kp-aineiston mukaiset

valmistuksen palkat:

Hämäläinen                                                  16.770,00

Jaller                                                           16.570,00                            33.340,00

Muuttuvat kulut yht.                                                                                841.646,65      -841.646,65

Myyntikate                                                                                                                  -60.722,91

Kiinteät kulut

Kiinteät kulut 1.5. – 31.8.92

Kiinteät kulut ovat olleet ed.tilikaudella

ajalla 1.5.91 – 31.12.91 11 % liikevaihdosta

(293.206 mk / 2.667.340 mk)

Arvioidaan edellisen perusteella ajan

1.5.92 – 31.8.92 kiinteät kulut (11 % / 780.923,74 mk = 85.901,61 mk)

Arvioidaan kiinteät kulut                                                                                                - 85.901,61

Toiminnan tulos                                                                                                         - 146.624,52

                                                                                                                                   ==========



Jälkimmäisen tilikauden osalta puuttuvat laskelmasta kokonaan teosto-maksut, mutta yhtiön tulos
on selvästi tappiollinen ilman niidenkin huomioimista. Edellä esitetystä kustannuslaskelmasta
ilmennyt epäsuhta valmistetun kasetin kustannusten ja kasetista perityn hinnan välillä yhdistettynä
simuloidun tuloslaskelman osoittamaan toiminnan tappiollisuuteen osoittavat kiistatta sen, ettei
Citylinkin toiminta ole ollut luonteeltaan aitoa liiketoimintaa. Sen toiminta ei ole ollut
markkinaehtoista ja täyttänyt siten osakeyhtiölain asettamia vaatimuksia, sillä OYL 12:1.2 §:n
mukaan: ”jos yhtiöllä on kokonaan tai osaksi muu tarkoitus kuin voiton tuottaminen
osakkeenomistajille, yhtiöjärjestykseen on otettava määräys voiton käytöstä sekä netto-omaisuuden
käytöstä selvitysmenettelystä”.

Citylinkin toiminta ei ole tähdännyt voiton tavoitteluun eikä sen soveltamalla
hinnoittelukäytännöllä ole katettu edes toiminnasta aiheutuvia muuttuvia kustannuksia. Citylink
Oy:n toiminta on valjastettu siten palvelemaan vain NTC:n tarpeita tuottamalla sille kilpailuetu
alhaisen kasetin ostohinnan muodossa. NTC:n asema videokasettien myyntimarkkinoilla on tämän
johdosta ollut aivan erilainen kuin jos se olisi itse valmistanut kasetteja omissa nimissään, jolloin
myyntihintaa olisi nostanut välittömän veron, liikevaihtoveron ja kasettimaksun osuudet.

3.3.2.4. Videokasetin kotelon päällysteksti
Muistion liitteenä on jäljennös DEXA-videokasetin kotelon päällyksestä, johon on merkitty kasetin
valmistajaksi ja markkinoijaksi NTC International, Suomi (liite 8). Tämä seikka osoittanee selvästi
sen, että kasetin todellinen valmistaja on NTC ja toiminta on vain muodollisesti naamioitu
tapahtuneen Citylinkin nimissä.

3.3.2.5. Yrjö Reinikaisen rooli ja ”tietämättömyys” Citylinkin asioista
Citylink Oy on ostanut Yrjö Reinikainen Ky:ltä 16 kpl 18.4.1991 Sukabu Oy:n (ent. Scandexa Oy)
osakkeita 280.000 markalla. Sukabun osakkeet ovat olleet tuolloin täysin arvottomia ja
kauppakirjaan onkin otettu mainita siitä, että ostaja tuntee ostettavan yhtiön taloudellisen tilan.
Tässä ilmenee juuri hyvin Yrjö Reinikaisella oleva ”käskyvalta renkiinsä” eli bulvaani Vesa
Kuusistoon nähden. Mitään liiketaloudellisia perusteita konkurssikypsän yhtiön osakkeiden ostolle
ei ulkopuolisen tarkastelijan silmin nähden ole. Todettakoon, että leimaveroa ei ostaja eli Citylink
Oy ole ilmeisesti kaupasta maksanut. Leimaveron suuruus olisi ollut 1,6 % kauppahinnasta eli
4.480 mk (LeimaveroL 55 §). Ostajan laiminlyödessä arvopapereiden siirtoleimaveron maksamisen,
on leimaverosta vastuussa myös myyjä Leimavero L 85 §:n nojalla.
Citylink Oy:lle ei ole nimitetty toimitusjohtajaa. Tämä antaa tilaa sille olosuhteelle, että yhtiötä
todellisuudessa johtaa Yrjö Reinikainen.
Vientitavarailmoitukseen 26.6.1992, jolla Citylink Oy on vienyt As Reiner Ltd:lle Tallinnaan
ruiskuvalukoneen osia, on Citylink Oy:n osoitteeksi merkitty Asentajantie 8 13500 Hämeenlinna
(liite 9). Osoite on Yrjö Reinikaisen työpaikan Oy NTC International Ltd:n osoite.
Tarkastaessamme Oy NTC International Ltd:n kirjanpitoa kävi runsaista ostoista ja myynneistä Oy
NTC International LTD:n ja Citylink Oy:n välillä ja näiden rahoitusjärjestelyistä ilmeiseksi, että
Citylink Oy on Yrjö Reinikaisen tosiasiallisesti johtama yritys. Yhtiöiden välisiä saamis- ja
velkasuhteita kuitattiin jatkuvasti keskenään. Jo aivan toiminnan alkuvaiheissa ovat sekä Scandexa
että NTC rahoittaneet Citylinkin toimintaa mm. yhtiön toimitilojen vuokratakuun järjestämiseksi.
Yrjö Reinikainen on myös henkilökohtaisesti rahoittanut Citylinkin toimintaa mm. Citylink Oy:n
kirjanpidossa olevan käteiskuitin mukaan lainannut yhtiölle rahaa 12.11.1991 50.000 mk,
seuraavana päivänä pankkisiirron mukaan 100.000 mk, 14.11.1991 edelleen pankkisiirrolla 30.000
mk ja 18.11.1991 30.000 mk.
Tarkastuksen yhteydessä kysyimme Yrjö Reinikaiselta, että missä Citylink Oy:n kirjanpitoa
säilytettiin ja että missä se oli tarkastettavissa. Reinikainen kiisti aluksi tietävänsä Citylink Oy:n
kirjanpidosta ja sen pitäjästä mitään, mutta seuraavana päivänä Reinikainen kuitenkin ilmoitti



kirjanpitoa hoitaneen henkilön nimen ja puhelinnumeron. Citylink Oy:n myyntireskontra ja
ostoreskontra on tehty v.1992 Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky:n tilitoimistossa, jossa
Yrjö Reinikainen on vastuunalaisena yhtiömiehenä. Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky:n
osoite on Asentajantie 8 13500 Hämeenlinna. Vuonna 1991 samasta tehtävästä huolehti Takaraja
Vesa Kuusisto Ky ja sen osoitteena on Yrjö Reinikaisen kotiosoite Riekontie 13, Hämeenlinna.
Näin ollen Yrjö Reinikaisella on ollut tarkempaa tietoa Citylink Oy:n kirjanpidosta ja sen hoidosta
(= itse asiassa hoitamattomuudesta) kuin mitä hän tarkastuksen yhteydessä halusi asiasta ilmaista.
Vesa Kuusisto on aiemmin ollut töissä Yrjö Reinikaisen johtamassa ja konkurssiin menneessä
Scandexa Oy:ssä. Tarkastettaessa Vesa Kuusisto oli töissä Balstar Oy:ssä, jonka osakkeista Yrjö
Reinikainen omistaa 10% ja Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö Reinikainen Ky omistaa 40%. on
huomattava, että Citylink Oy toimi Turussa ja että Balstar Oy toimii Orivedellä. Eli Vesa Kuusiston
työpaikka on vaihtunut Turusta Orivedelle niin kuin käskyläisen tai bulvaaniasemassa olevan
henkilön luonteeseen kuuluukin. Balstar Oy jatkaa samaa toimintaa, mitä Citylink Oy ja Etronia Oy
ovat aiemmin harjoittaneet Turussa. Balstar Oy:n kirjanpito on tehty Toimisto- ja tilipalvelu Yrjö
Reinikainen Ky:ssä.
Tarkastuksen yhteydessä tiedustelimme Yrjö Reinikaiselta Vesa Kuusiston olinpaikkaa ja mistä hän
olisi puhelimitse tavoitettavissa. Kysymykseen Reinikainen vastasi, ettei hän tiedä eikä viitsi ruveta
salapoliisiksi asian selvittämiseksi. Koska Vesa Kuusisto oli Balstar Oy:ssä töissä, olosuhteet olivat
sellaiset, että Yrjö Reinikaisen täytyi tietää Vesa Kuusiston asuvan Orivedellä ja olevan puhelimitse
Balstar Oy:stä tavoitettavissa. Tämä tietämättömänä esiintyminen ei ole muutoin ymmärrettävissä
kuin siten, että Vesa Kuusisto on Citylink Oy:n hallituksen jäsenenä Yrjö Reinikaisen bulvaani ja
tämän seikan Reinikainen halusi verotarkastajilta salata.

3.3.2.6. Muut seikat
Vesa Kuusistolta kysyttiin Citylink Oy:n osakkeiden omistussuhdetta puhelimitse. Vesa Kuusiston
vastauksena oli tiettyä epävarmuutta, kun hän sanoi, että hän kait omistaa kaikki Citylink Oy:n
osakkeet. Tämä sana ”kait” synnytti vaikutelman, että Vesa Kuusisto ei ollut täysin varma siitä
roolista, mitä hänen piti esittää Citylink Oy:n suhteen.
Poliisikuulustelussa 13.9.1994 ei Vesa Kuusisto ollut suostunut kertomaan mitään suhteesta Yrjö
Reinikaiseen.

3.3.2.7. Johtopäätökset
Kaiken edellä olevat seikat osoittavat yhdessä sen, ettei Citylinkin toiminta ole ollut siinä määrin
itsenäistä, että se muodostaisi NTC:stä erillisen taloudellisen toimintayksikön, jota voitaisiin
verotuksessa käsitellä itsenäisenä verosubjektina. Yhtiöiden verotus tulisi siten toimittaa uudestaan
kaikkien verolajien osalta siten, että yhtiöiden harjoittama toiminta muodostaa yhdessä sellaisen
kokonaisuuden, josta muodostuvan tulon ja varallisuuden, liikevaihtoverovelvollisuuden sekä
työnantajasuoritusten kohteena on yksi verosubjekti. Tämä verosubjekti on todellisuudessa
toiminnan primus motorina toimineen Yrjö Reinikaisen johtama Oy NTC International Ltd.

3.4. Oy NTC International Ltd:n ja Etronia Oy:n välinen suhde
Edellisessä kappaleessa todettu loppupäätelmä toimintojen yhdistämisestä verotuksessa NTC:n ja
Citylinkin välillä soveltuu myös Etroniaan, sillä Etronia on tosiasiallisesti jatkanut Citylinkin
aiemmin harjoittamaa toimintaa. Todettakoon, että Etronia Oy:n kohdalla on hinnoittelun suhteen
”markkinahäiriköinti” ollut vielä ilmeisempää, sillä esim. 31.12.1992 päivätyn laskun nro 920024
mukaan on NTC:tä laskutettu 180-DEXA HGX- ja 180-SUPER HIGH STANDARD –kaseteista
vain 9,50 mk/kpl.
Näin ollen myös Etronian tulonmuodostus eli sen harjoittaman taloudellisen toiminnan tulos olisi
lisättävä NTC:n toiminnan tulokseen tarkastetulta ajanjaksolta.



4 Bulvaanin käytöllä tavoitellut hyödyt

4.1. Oy NTC international Ltd:n tavoittelema hyöty Citylink Oy:n /Etronia Oy:n bulvaaniudesta
Kuten edellä olemme jo todenneet, on sekä Citylink Oy:n että Etronia Oy:n toiminta palvellut
NTC:n toimintaa ja tulonmuodostusta. Ensisijaisena tavoitteena näyttää olleen liikevaihtoveron
vähennysjärjestelmän hyödyntäminen ja kasettimaksun kiertäminen. Citylink Oy:n/Etronia Oy:n
laskut on käsitelty Oy NTC International Ltd:n kirjanpidossa ja liikevaihtoverolaskelmissa
vähennykseen oikeuttavina ostoina, vaikka myyjä eli Citylink Oy/Etronia Oy ei ole laskuista
liikevaihtoveroja maksanutkaan. Yhtiöiden myyntihinnat NTC:lle ovat olleet niin alhaisia, että mm.
verojen laiminlyönti on ollut ilmeisen tarkoituksellista jo toiminnan alusta alkaen. Tapauksessa on
siis ollut selkeästi kyse liikevaihtoveron vähennysjärjestelmän väärinkäytöksestä. Koko
liikevaihtoverojärjestelmän toimivuuden kannalta on tällaiseen menettelyyn puuttuminen
välittömästi säännönmukaisessa kuukausivalvonnassa varsin ongelmallista. Pääsääntöisesti ei
ostajan vähennysoikeutta voi evätä sen perusteella, ettei myyjä ole vastaavasta myynnistään veroa
maksanut. Tällaisiin rakenteellisiin, yritystason järjestelyihin veron kiertämiseksi on mahdollista
puuttua usein vain tarkastuksen perusteella ja tämän kaltaisiin tilanteisiin soveltuu LvvL 95 §.
LvvL 95 §:n nojalla voidaan ostajan vähennysoikeus estää ja se soveltuukin juuri nyt käsiteltävänä
olevaan tapaukseen. Kun NTC.n ja Citylinkin/Etronian välisissä transaktioissa on tosiasiallisesti
ollut kyse vain yhden yksikön sisällä (=NTC) tapahtuneista tavaransiirroista osastolta toiselle eikä
aidosta liiketoimintasuhteesta erillisten verosubjektien kesken, on toimenpiteeseen ryhtymisen
tarkoitus ollut mitä ilmeisemmin vain verosta välttyminen. LvvL 95 § 2 mom mukainen
maksettavan veron määrän vähentyminen on NTC:n kohdalla toteutunut perusteettomien
vähennysten hankkimisen kautta.

4.2. Yrjö Reinikaisen tavoittelema hyöty Vesa Kuusiston bulvaaniudesta
Tarkastuksen, tarkastusaineistosta ja muusta asiakirja-aineistosta saamamme käsityksen mukaan
Vesa Kuusisto on Citylink Oy:n/Etronia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Citylink Oy:n/Etronia Oy:n
kaikkien osakkeiden omistajana - Yrjö Reinikaisen bulvaani. Bulvaania käyttämällä Yrjö
Reinikainen on pyrkinyt välttämään sen vastuun, mikä osakeyhtiön hallituksen jäsenelle aiheutuu
erilaatuisista laiminlyönneistä. Mahdolliset rikossyytteet kirjanpidon laiminlyönnin johdosta ja
mahdolliset veropetossyytteet on tarkoitettu kohdistumaan Yrjö Reinikaisen sijasta Vesa
Kuusistoon. Yrjö Reinikaista on kuitenkin käsityksemme mukaan pidettävä sekä Citylink
Oy:n/Etronia Oy:n mahdollisen kirjanpitorikoksen että veropetoksen osalta varsinaisena tekijänä ja
Vesa Kuusistoa rikoskumppanina.

5. Tarkastushavainnot eri verolajien osalta

5.1. Oy International Ltd

5.1.1. Liikevaihtoverotus
Bulvaanirakenteen purkaminen liikevaihtoverotuksessa LvvL 95 §:n nojalla aiheuttaa seuraavat
toimenpiteet:

Oy NTC International Ltd:n liikevaihtoverolaskelmissa vähennykseen oikeuttavina ostoina
käsitellyt ostot Citylink Oy:ltä ja Etronia Oy:ltä esitetään poistettaviksi vähennykseen oikeuttavista
ostoista liitteessä n:o 6 ilmenevällä tavalla, koska kyseessä ei ole ollut aito liiketoimintasuhde vaan
bulvaanirakennelma. Siirrot Citylink Oy:ltä ja Etronia Oy:ltä esitetään käsiteltäväksi Oy NTC
International Ltd:n sisäisinä siirtoina ja siten liikevaihtoverottomina. Samoin Oy NTC International
Ltd:n myynnit Citylink Oy:lle ja Etronia Oy:lle esitetään poistettavaksi Oy NTC International Ltd:n
verollisista myynneistä liitteessä n:o 6.



5.1.2. Välitön verotus

5.1.2.1. Liiketoimintojen tulosten yhdistämättä jättäminen
NTC:tä, Citylink Oy:tä ja Etronia Oy:tä on käsitelty säännönmukaisessa verotuksessa erillisinä
verosubjekteina, joilla on kullekin vahvistettu erikseen verotettava tulo. Kertomuksessa edellä
kerrotun perustein tulisi sekä Citylinkin että Etronian toiminnasta muodostuneet tulokset yhdistää
NTC:n tulokseen. Kun bulvaaniyhtiönä toimineen Citylink Oy:n tulos on ollut tappiollinen ja
Etronia Oy:n tulosta ei kirjanpidon totaalisen puuttumattomuuden johdosta kyetä edes arvioimaan
sekä otettaessa huomioon näiden yhtiöiden kohdalla toteutettu arvioverotus, ei toimintojen tulosten
yhdistämiseen ole tämän ja VerL 56 §:n säännös huomioiden aihetta.

5.1.2.2. VerL 57 §.n mukainen peitelty osingonjako
Citylink Oy:n kirjapidosta on liitteissä 1 ja 2 esitetyllä tavalla osoitettu laskelmin puuttuvan
myyntiä yhteensä 1.184.000 mk. Kun otetaan huomioon se, että Citylink on NTC:n bulvaani, on sen
kirjanpidosta puuttuva myynti tosiasiassa NTC:n kirjanpidosta puuttuvaa myyntiä. Puuttuvan
myynnin määrä tulisi VerL 57 §:n säännös huomioituna sen soveltamisesta kehittynyt
oikeuskäytäntö lisätä paitsi yhtiön, niin myös osakkaan verotettuun tuloon, mikäli kirjanpidosta
puuttuvasta myynnistä kertyneet varat ovat tulleet osakkaan tai sanotussa pykälässä mainitun yhtiön
osakkaan sukulaisen hyväksi tai olleet hänen tai sukulaisen disponoitavissa. NTC:n tuloon ei
lisäystä kuitenkaan ehdoteta edellisessä kappaleessa esitetyn perustein. Kertomuksessa on edellä
osoitettu Yrjö Reinikaisen olleen Citylink Oy:n todellinen johtaja Vesa Kuusiston sijasta ja näin
ollen Citylinkin kirjanpidosta puuttuvat tulot ovat olleet hänen disponoitavissaan. Yrjö Reinikainen
ei ole muodollisesti ollut Citylinkin eikä myöskään NTC:n osakas. NTC:n osakkaana on kuitenkin
ollut hänen vaimonsa Marja Reinikainen ja VerL 56 ja 57 §:n säännökset huomioiden esitetään
puuttuva myynnin määrä lisättäväksi NTC:n osakkaalle Marja Reinikaiselle seuraavasti (laskelmat
liitteessä 3):
verovuosi 1991 592.000 mk
verovuosi 1992 592.000 mk
NTC:n osalta on kuitenkin huomioitava peitellystä osingonjaosta seuraava mahdollinen
täydennysverovelvollisuus YHL 6 ja 9 §:n mukaisesti.

5.1.2.3. VHS-kasettien valmistuksessa käytettävien koneiden myynti
Yhtiö on ostanut 30.9.1990 päivätyllä kauppakirjalla Scandexa Oy:ltä VHS-kasettien
valmistuksessa käytettävät koneet, laitteet ja muotit hintaan 5.305.750 mk. Tämä sama kalusto on
laskutettu 30.9.1990 tehdyn proforma –laskun mukaan yhtiön unkarilaiselta yhteistyöyritykseltä
NTC National Tape Center Video es Hangtechnikai Kft:ltä (myöhemmin käytetään yhtiöstä
nimitystä NTC Unkari) hintaan 5.300.000 mk (3.11.1991 tehdyn kauppasopimuksen kohdan 2
mukaan, ks. liite 10). NTC Unkari on 23.5.1991 pitämässään yhtiökokouksessa hyväksynyt
koneiden ja laitteiden kauppahinnaksi 5.000.000 mk. Oy NTC International Ltd ei ole kuitenkaan
tulouttanut kirjanpidossaan em. kaupasta mitään vaan ko. koneet ja laitteet sisältyvät yhtiön
inventoituun vaihto-omaisuuteen tilinpäätöksissä 30.6.1991, 30.6.1992 ja 30.6.1993.
Asiaa selviteltiin jo tarkastuksen yhteydessä, mutta edelleen jäi epäselväksi kaupan riitautuminen ja
NTC Unkarin taholta tapahtuneeksi väitetty sopimuksen rikkominen. Saadun käsityksen mukaan
kyseessä oli kuitenkin lähinnä yhteisyrityksen omistajien välinen riita eikä niinkään NTC:n ja NTC
Unkarin välinen riita. NTC Unkari on joka tapauksessa maksanut kauppasopimuksen 3.11.1991
kohdan 4 mukaan osasuorituksena kauppahinnasta 28.11.1990 800.000 mk ja 6.11.1991
osasuorituksena 667.000 mk. Kauppasopimuksen mukaisesti on tapauksessa mielestämme kyse
selkeästi kaupasta eikä vuokrauksesta, vaikka NTC onkin sittemmin 3.3.1992 päivätyn laskun
mukaan katsonut em. suoritukset vuokraksi ja tulouttanut ne tositteen nro 2129/31.3.1992
perusteella (lisäksi on tuolloin tuloutettu 33.000 mk eli yhteensä 1.500.000 mk = vuokra



ajanjaksolta 1.11.1990 – 30.6.1992). Sinänsä erääntyneen kauppahinnan suorittamatta jättämisen
osalta oli em. kauppasopimuksessa maininta kohdassa 6 siitä, että mikäli ostaja ei maksa koneita
kokonaisuudessaan niiden eräpäivänä, perii myyjä laitteiden käytöstä vuokraa 18 %
maksamattoman kauppahinnan osalta. Sopimuskohtaa on NTC:n taholla tulkittu siten, että
maksamattomalle kauppahinnalle on kohdistettu vuosittaista vuokraa 18 % ja näin on päädytty
tositteen 2129/31.3.1992 perusteella tuloutettuun vuokraan 1.500.000 mk ajalta 1.11.1990 –
30.6.1992 (20 x 75.000 mk).
Kauppa on katsottava realisoituneeksi 3.11.1991 tehdyllä sopimuksella, jolloin NTC:n olisi tullut
tulouttaa kauppahinta 5.000.000 mk ja poistaa kaluston hankintameno 4.403.735 mk (veroton arvo).
Kaluston hankintameno sisältyy kuitenkin 30.6.1992 tilinpäätöksessä vaihto-omaisuuteen siitä
tuolloin tehdyillä arvonalennuksella 1.100.934 mk vähennettynä. Näin saadusta arvosta 3.302.801
mk on tehty vielä 25 %:n varastovaraus eli sen osuus on ollut 825.700 mk. Yhtiö on tehnyt lisäksi
seuraavan tilikauden 1.7.1992 – 30.6.1993 tullinpäätöksessä siirtymävarauksen 1.118.757 mk,
jonka perusteena 30.6.1992 tilinpäätöksessä olleesta varastovarauksesta (=1.321.800 mk) kohdistuu
siis 825.700 mk sellaiseen omaisuuteen, jota ei yhtiöllä ole todellisuudessa ollut. Yhtiön
verotettuihin tuloihin vuosille 1992 ja 1993 tulisi tehdä seuraavat lisäykset:
verovuosi 1992

Koneiden ja kaluston myyntihinta 5.000.000 mk

. / . inventaariarvo -4.403.735 mk

. / . vuokratuotot -1.500.000 mk
lisätään tehty arvonalennus +1.100.934 mk
lisätään varastovar.osuus +825.700 mk
Jälkiverotuksiin lisättävä määrä 1.022.899 mk

verovuosi 1993
Yhtiö on tehnyt 1.118.757 mk:n suuruisen siirtymävarauksen, joka perustuu yhtiön vuonna 1992
tekemään 1.321.800 mk:n suuruiseen varastovaraukseen ja 20.914 mk:n suuruiseen
luottotappiovaraukseen. Oikea varastovarauksen määrä olisi vuonna 1992 ollut 496.100 mk
(1.321.800 mk vähennettynä 825.700 mk:lla), joten vuonna 1993 olisi maksimisiirtymävaraus ollut
517.014 mk. Näin ollen tulisi yhtiön vuoden 1993 verotettuun tuloon lisätä jälkiverotuksin
perusteettoman siirtymävarauksen määrä eli 601.743 mk (1.118.757 mk -. 517.014 mk)

5.2. Citylink Oy

5.2.1. Liikevaihtoverotus

5.2.1.1 Veroton ja verollinen myynti
Käyttöomaisuutta todettiin viedyn Viroon, mikä on ollut verotonta myyntiä. Muu myynti on ollut
kasettien ja vähäisessä määrin käyttöomaisuuden myyntiä kotimaahan.
Liikevaihtoverotukset on toimitettu arvioon perustuen joulukuusta 1991 maalikuulle 1992 sekä
maaliskuusta 1993 alkaen helmikuuhun 1994 asti, koska yhtiö ei ole antanut kuukausi-ilmoituksia.
Koska liikevaihtoverotusta ei voi toimittaa kirjanpidon eikä tositeaineiston perusteella kohdassa
2.2.6 mainituista syistä, esitetään arvioverotuksia ajalle 1.5.1991 – 31.8.1992 liitteessä n:o 2.
Myöhemmästä toiminnasta on käytettävissä Vesa Kuusiston antama tieto, että toiminta on loppunut
elokuussa 1992.

5.2.1.2. Oma käyttö
Otot omaan käyttöön sisältyvät liitteen n:o 2 arviolaskelmiin.



5.2.1.3. Verottomat ja verolliset ostot
Ostot vähennykseen oikeuttavaan käyttöön ovat käsittäneet raaka-aineiden kuten
magneettinauhojen, kasettirunkojen, pakkaustarvikkeiden ja muovikoteloiden ostoja
verovelvollisilta yrityksiltä.
Myös tuotannollisten koneitten ja sähköenergian ostot on käsitelty vähennykseen oikeuttavina.
1.10.1991 alkaen on vähennykseen oikeuttavina käsitelty pakkauskoneen vuokrat, koneitten
huoltotyöt ja konttoritarvikkeet.

5.2.1.4. Bulvaanirakenteen purkamisen aiheuttamat toimenpiteet Citylink Oy:n
liikevaihtoverotuksessa bulvaanirakenteen purkamisen johdosta esitetään Citylink Oy:n
liikevaihtoverolaskelmissa vähennykseen oikeuttavina ostoina käsitellyt ostot Oy NTC international
Ltd:ltä poistettaviksi vähennykseen oikeuttavista ostoista liitteessä n:o 5. Siirrot Oy NTC
International Ltd:ltä Citylink Oy:lle esitetään käsiteltäväksi Oy NTC International Ltd:n sisäisinä
siirtoina ja siten liikevaihtoverottomina. Samoin Citylink Oy:n ne myynnit Oy NTC International
Ltd:lle esitetään poistettavaksi Citylink Oy:n verollisista myynneistä liitteessä n:o 5, jotka
vastaavasti liitteessä n.o 6 esitetään poistettavaksi Oy NTC International Ltd:n vähennykseen
oikeuttavista ostoista.

5.2.2. Välitön verotus
Liitteessä n:o 2 arvioitu puuttuvan myynnin määrä esitetään käsiteltäväksi välittömässä
verotuksessa Marja Reinikaisen NTC:ltä saatuna peiteltynä osingonjakona liitteessä n:o 3 olevan
laskelman mukaisesti (ks. myös kertomuksen kohta 5.1.2.2.)

5.2.3. Ennakonpidätysasiat

Vesa Kuusiston palkka (kuka on työnantaja? -kyseessä on sama tarkastuskertomus 3:lle
oikeussubjektille:YR)
Työnantaja on maksanut Vesa Kuusistolle 6.2.1992 3.000 mk palkkaa ennakonpidätystä
toimittamatta ja työnantajan sosiaalimaksua suorittamatta. Valmistuvassa tarkastuskertomuksessa
esitetään työnantajalle maksuunpantavaksi EPL 24 pykälän nojalla laiminlyödyt ennakonpidätys ja
työnantajan sosiaaliturvamaksu veronlisäyksineen (liite n:o 4).
Kimmo Runosen palkka
Kirjanpitoaineistosta löytyi 5 kpl Kimmo Runonen (090370-xxxx) – nimisen henkilön suorittamia
kuittauksia yhtiön laskuihin (rahtikirjaan tehty kuittaus tavaran vastaanottamisesta, 3 kpl
rahanostoja Citylink Oy:n pankkitililtä SYP-Raisio ja auton vuokrasopimuksen allekirjoitus, (ks.
liite nro 11(1-5)). Runoselle ei ollut kuitenkaan maksettu yhtiön kirjanpidon mukaan palkkaa.
Tiedusteltaessa asiaa Runoselta 20.12.1994 käydyssä puhelinkeskustelussa Kuortti/Runonen,
Kimmo Runonen kiisti tehneensä töitä Citylink Oy:ssä vaan kyseessä oli hänen mukaansa vain
”kaverin avustaminen”. Puhelinkeskustelussa Runonen lupautui tulemaan lääninverovirastoon asiaa
selvittämään, mutta näin hän ei ole menetellyt eikä ottanut yhteyttä tarkastajiin. Ellei muuta
selvitystä asiaan saada, arvioidaan Kimmo Runosen palkka samansuuruiseksi kuin muillakin
Citylink Oy:n palkkalistoilla olleilla osa-aikatyöntekijöillä eli 4.000 mk/kk. Kirjanpitoaineistosta
löytyi Runosen tekemiä kuittauksia kesä-, heinä-, elo- ja syyskuulta, joten Runonen on ainakin
näinä kuukausina työskennellyt Citylink Oy:n hyväksi. Runosen palkaksi arvioidaan 4.000 mk em.
kuukausilta ja tältä osin esitetään työnantajalle maksuunpantavaksi laiminlyödyt ennakonpidätykset
ja työnantajan sosiaaliturvamaksu veronlisäyksineen (liite n:o 4).
Koska Citylink Oy on toiminut NTC:n bulvaanina, on todellisena työnantajana pidettävä NTC:tä ja
näin ollen edellä esitetyt toimenpiteet kohdistetaan Citylinkin sijasta Oy NTC International Ltd:hen.

5.3. Etronia Oy



Etronia Oy:n toiminnasta ei ole Vesa Kuusiston mukaan pidetty lainkaan kirjanpitoa. Toiminnan
laajuudesta ei ole tarkastuksen yhteydessä saatu muuta tietoa kuin edellä kohdassa 2.3.2. esitetyt
luvut Etronian ja NTC:n välisistä osto- ja myyntitapahtumista. Välillinen verotus on toimitettu koko
yhtiön liikevaihtoverovelvollisuuden ajan arviomaksupanoin ja samoin vuoden 1993 välitön verotus
on toimitettu arvioimalla. Otettaessa huomioon yhtiön toiminta NTC.n bulvaanina, toimitetut
arvioverotukset ja VerL 56 §:n ja LvvL 95 §:n säännökset, ei yhtiön verotukseen esitetä tehtäväksi
muutoksia.

6. Toimenpiteet

6.1. Maksuunpanotoimenpiteet

6.1.1. Yleistä
Maksuunpanotoimenpiteiden osalta todetaan, että kertomuksen liitteissä on Citylink Oy:tä käsitelty
ikään kuin itsenäisenä laskentayksikkönä verotuksen toimittamisen yksinkertaistamiseksi. Vaikka
siis Citylink Oy on NTC:n bulvaani kertomuksessa esitetyin perustein ja maksuunpano tulee
kohdistaa sen johdosta Citylinkin sijasta NTC:hen, on sekaannuksen välttämiseksi liitteissä merkitty
verovelvolliseksi Citylink Oy.

6.1.2. Oy NTC International ltd

Liikevaihtoverotuksen maksuunpanotoimenpiteet
Bulvaanisuhteen purkautuessa esitetään tilikausien 1.7.1991 – 30.6.1992 ja 1.7.1992 – 30.6.1993
liikevaihtoverotukset maksuunpantaviksi liitteen n:o 6 mukaisesti.

Toimenpiteet välittömän verotuksen osalta
Selostus edellä kohdassa 5.1.2. ja liitteessä n:o 3.

Ennakonpidätys
Maksuunpanoesitykset ennakonpidätyksen toimittamisessa havaittujen virheiden johdosta ovat
liitteessä n:o 4.

6.1.3. Citylink Oy

Liikevaihtoverotuksen maksuunpanotoimenpiteet
Tilikaudet 1.5.1991 – 30.4.1992 ja 1.5.1992 – 30.4.1993 esitetään maksuun pantaviksi liitteen n:o 2
mukaisesti.
Bulvaanisuhteen purkautuessa esitetään tilikausien 1.5.1991 – 30.4.1992 ja 1.5.1992 – 30.4.1993
liikevaihtoverotukset muutettaviksi liitteen n:o 5 mukaisiksi. Liite n:o 5 sisältää liitteessä n:o 2
ehdotetut toimenpiteet.

Toimenpiteet välittömän verotuksen osalta
Verovuodet 1992 ja 1993: Ei toimenpiteitä. Säännönmukaisessa verotuksessa arvioimalla
vahvistettu tulo on osoittautunut tarkastuksen perusteella riittäväksi. Kirjanpidosta puuttuva myynti
tulee VerL 57 §:n nojalla verottaa Marja Reinikaiselle jaettuna peiteltynä osingonjakona (liite nro 3
ja kertomuksen kohta 5.1.2.2.)

6.1.4. Etronia Oy
Ei maksuunpanotoimenpiteitä.



6.2. Kirjapitorikos- ja veropetosasiat

Yhtiöiden puolesta vastuullisten henkilöiden toiminta täyttänee edellä kertomuksessa esitetyin

perustein sekä kirjanpitorikoksen että veropetoksen tunnusmerkistön. Asia saatetaan

lääninveroviraston perintätoimiston tietoon rikosilmoitusharkintaa varten.

Matti Huovinen, Hannu Kuortti

vanhempi verotarkastaja, vanhempi verotarkastaja









Pos.14.1.3 Alustavan tarkastuskertomuksen laskelmat

s.1



s.2



Liikevaihtoveron arvioesitys - verovelvollinen CityLink Oy:lle -  ajalle 1.5.1991-31.8.1992. Tässä
myös verottajan laskeman myydyn kasetin keskihinnat. Kaikkien myytyjen kasettien osalta se on
tämän todistuksen perusteella 12,92 Lvv 0% ja 180 min osalta 14,80:- Lvv 0%







Pos.14.1.3 liite n:o 4 Citylink ennakonpidätys ja arvio esitys



14.1.3 CityLink Oy:n Myyntilaskut









Huom. myyntilaskut on verotarkastuksessa kirjattu CityLink Oy myyntireskontran kuukausittaisista
yhteenvedoista, joilla myynti on viety kirjanpitoon. Myyntilaskujen tositemappia ei
veroviranomaiset pyytäneet Vesa Kuusistolta, se oli tilitoimistosta luovutettu hänelle kirjanpidon
suorittamisen jälkeen arkistoitavaksi. Myyntilaskut olivat kirjanpidon yhteenvedon ja tarkastuksen
tehneiden todistajien Kari Kämäräisen sekä Prof. Veijo Riistaman käytössä.



Pos.14.1.

En koskaan aiemmin ole nähnyt tarkastuskertomusta joka on tehty 3:lle eri yhtiölle, kaikille samoin
sanoin - yhtenä kertomuksessa. Vauhti tuntui olevan niin hurja, että rupesi takapuolta punoittamaan,
istumisesta ei tahtonut tulla mitään. Lukiessani kertomusta kävelin pitkin käytävää, välillä siirryin
nippu kädessä alakertaan varaston puolelle, askel kerrallaan, sivu kerrallaan. Etenin tekstissä kuin
jännityskertomusta lukien samalla seuraten roolihahmojen edesottamuksia.

Tämä alustava tarkastuskertomus sisälsi kokonaisuudessaan sellaisia huomioita, sekä
aistinvaraisesti suoritettuja havaintoja joihin empiirinen ja evidentti tutkimus ei koskaan voi yltää.
Kausaalisuus ja matemaattinen analyysi oli kokonaan sivuutettu. Tilalle on luotu synteettinen
kerronta jonka rinnalle tehtailtu matemaattinen arvio/simulointi, yhdessä sofistisen ja todellisen
historian falsifioinnin kera. Synteettinen öljy on kaikille autoilijoille tullut tutuksi. Kyseessä on
teknokemiallinen tuote joka muistuttaa luonnon mineraaliöljyä. Synteettinen kaikkinensa kuvaa
ihmisen aikaansaannoksia jolla korvataan luonnontuotteita niin hyvässä kuin pahassa. Synteettinen
kerronta kuvaa luontevasti luonnollista elämää -olioita, joita kertoja synteesissään valjastaa tekoihin
ja edelleen liittäen todelliseen ympäristöönsä. Siten kun dekkareissa ja filmeissä saamme kokea.
Synteettinen verotarkastuskertomus, kuvaa kertojan hallusinaatioita/intuitiivista todellisuutta
tarkoituksenmukaisesti verkottuneena arkielämän kokemukselliseen ympäristöön. Tällaista
arkielämään kytkeytynyttä luomistapaa voimme myös nimittää intuitiiviseksi synteesiksi. Jokainen
ymmärrämme, ettei Peppi Pitkätossua tai muitakaan sadunkertojien myytti hahmoja todellisuudessa
ole, vaikka kerronta kuvaakin heidän elämäänsä synteesissä arkielämän todellisuuden kanssa.

Olin, luettuani Huovisen ja Kuortin tarkastuskertomuksen, lamaantunut. Kerronta oli synteesiä.
Matemaattinen analyysi perustui arvioihin, simulointiin, sekä hypoteettisten juonikäänteiden
tehtailuun toteamuksina todellisuudesta. Matemaattisuuden sekä kausaalisuuden puute oli puettu
väitteiksi - yhdessä mielikuvituksellisien vaatimusten kanssa joita ei voinut ennustaa kenenkään
kykenevän esittämään.
Kertomuksen sisältö rikkoi hyvän hallintomenettelyn sekä hyvän virkamiestavan normeja
puhumattakaan hyvästä verotarkastustavasta. Tarkastuskertomus rikkoi ihmisoikeussopimusten
julistusta kuin myös syyttömyys olettamaa, sekä useilta kohdin v.1995 hyväksyttyä
perusoikeussäännöstöä joka on sellaisenaan myöhemmin siirretty perustuslakiimme...
Verotarkastajien toimintaa ohjaa ensi sijassa perustuslain 2.3 §:ssä säädetty hallinnon
lainalaisuuden periaate: julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin.

Oli helmikuun ja olin aikonut pitää lapsieni kanssa (perinteisen) hiihtoloman. Hiihtolomaviikko oli
vuoden ainoa viikko jonka vietin yksinomaan lasteni kanssa. Kaikki suunnitelmat oli tehty kuin
myös tarvittavat järjestelyt oli hoidettu, en voinut tuoda tällaisia uutisia ja esteitä kotiin. Päätin
ensin suorittaa lasteni kanssa sovitun hiihtomatkan.


