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Päivitetty siirtohinnoittelusäännös (VML 31 §) voimaan vuonna 2022

Agenda | Torstai 18.11.2021 klo 12.30-14.00

 TAUSTA: Kotimainen ja kansainvälinen siirtohinnoittelusääntely

 MIKSI: Miksi esitetty lainmuutos on tarpeen?

 MITÄ: Millaisia muutoksia hallitus ehdottaa nykysääntelyyn? 
Mitä muutos tarkoittaa kv konsernien näkökulmasta?

 MITEN: Miten muutokseen kannattaa valmistautua?



2010
perustettu

35+
kokenutta asiantuntijaa

800+
tyytyväistä asiakasta

Alder & Sound sai alkunsa tarpeesta löytää vaihtoehto 
kankeille toimintatavoille ja hierarkkisille organisaatioille.

Vuodesta 2010 olemme palvelleet laajaa joukkoa kotimaisia ja 
kansainvälisiä asiakkaitamme kattavien asiantuntija-
palveluiden muodossa. Toimimme myös alan johtavien 
digitaalisten asiantuntijaratkaisujen edustajana 
Pohjoismaissa sekä Baltiassa.

Tavoitteenamme on olla Suomen johtava asiantuntijatalo. 
Käytännössä se tarkoittaa parhaita asiantuntijoita, 
uskollisimpia asiakkaita sekä innovatiivisimpia lähestymis-
tapoja ja palvelukonsepteja. Mikään vähempi ei meille riitä.

Keskitymme kaikessa toiminnassamme asiakkaalle 
tuotettavan lisäarvon maksimointiin ja toteutamme 
toimeksiannot integroidusti eli yhden luukun -periaatteella, 
suunnittelusta toteutukseen. Laaja, tarkoin valittu ja 
käytännössä testattu kumppaniverkostomme kattaa 
kuusi maanosaa ja yli 150 maata.

Olemme asiakaslähtöinen ja ketterä vaihtoehto perinteisille 
palveluntarjoajille. Työskentelyssämme korostuu 
käytännöllinen lähestymistapa ja tarjoamme asiakkaillemme 
joustavia, kattavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja. 
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Vero- ja lakipalvelut
Laaja valikoima integroituja vero- ja lakipalveluita, suunnittelusta toteutukseen.

Siirtohinnoittelu
Suomen johtava siirtohinnoittelutiimi palveluksessasi.

Taloudellinen neuvonanto
Riippumatonta taloudellista neuvonantoa kaupungin kokeneimmalta ja 
sitoutuneimmalta toimeksiantotiimiltä.
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Digitaaliset
ratkaisut

Digitalisaatio on matka, ei päämäärä. 

Me olemme luotettu kumppanisi ja 
neuvonantajasi tuolla matkalla.

Asiantuntijuus vaatii nykypäivänä tuekseen 
oikeat ja tarkoitukseen soveltuvat työkalut. 
Me autamme asiakkaitamme tehostamaan 
aikaavieviä prosesseja ja työtehtäviä alan 
parhaiden digitaalisten ratkaisuiden ja 
työkalujen avulla. 

Luotettuna ja riippumattomana neuvon-
antajana olemme asiakkaidemme apuna 
tarvekartoituksissa, eri työkalujen vertailussa 
ja valinnassa, käyttöönotossa ja koulutuksissa 
sekä päivittäisenä teknisenä käyttötukena. 

Jotta suosituksemme perustuisivat aitoihin 
käyttökokemuksiin, toimimme alan johtavien 
digitaalisten asiantuntijaratkaisujen virallisena 
edustajana Pohjoismaissa sekä Baltiassa.
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PETTERI RAPO | Managing Partner
 Toinen A&S:n pääomistajista ja siirtohinnoittelupraktiikan osakas

 Laaja kokemustausta kansainvälisten konsernien pitkäjänteisestä neuvonannosta. 
Johdon ja hallitusten luotettu neuvonantaja vaativissa vero- ja siirtohinnoittelu-
kysymyksissä.

 Erikoistunut kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviin verokysymyksiin, sisäisten 
toiminta- ja siirtohinnoittelumallien muutos- ja optimointiprojekteihin, 
aineettomien ja sisäisen rahoituksen siirtohinnoitteluun sekä digitaalisten 
ratkaisujen ja työkalujen hyödyntämiseen asiantuntijatyön tehostamisessa.

Petteri on kokenut asiantuntija ja luotettu neuvonantaja siirtohinnoittelukysymyksissä

A&S Webinaari | Äänessä tänään
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Kotimainen ja kansainvälinen siirtohinnoittelusääntely

TAUSTA
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Kotimainen siirtohinnoittelusääntely perustuu verotusmenettelylakiin (VML)

 Kotimainen siirtohinnoittelulainsäädäntö koostuu VML 14 a-c §:stä (siirtohinnoittelun 
dokumentointi) ja VML 31 §:stä (siirtohinnoitteluoikaisu).

– Siirtohinnoitteluoikaisu on mahdollinen tilanteissa, joissa verovelvollisen tulo on jäänyt pienemmäksi tai tappio 
muodostunut suuremmaksi kuin sovellettaessa markkinaehtoista hinnoittelua etuyhteysosapuolten (eli 
käytännössä konserniyhtiöiden) välillä.

– VML 31 §:n käytännön tulkinnassa OECD:n siirtohinnoitteluohjeet ovat keskeinen tulkintalähde. 

– Lainkohtaa on viimeksi päivitetty vuonna 2007. 

 Mahdollinen tarve muokata kotimaista siirtohinnoitteluoikaisua koskevaa sääntelyä 
tunnistettiin jo loppuvuodesta 2014.

– Korkein hallinto-oikeus (KHO) oli aiemmin kesällä julkaissut päätöksensä (KHO 2014:119), jossa VML 31 §:n 
sanamuodon katsottiin estävän veroviranomaisen oikeuden sivuuttaa liiketoimi ja luonnehtia se uudelleen ja/tai 
korvata toisella liiketoimella.

– Tammikuussa 2015 julkaistiin lausuntokierrokselle ensimmäinen versio muokatusta VML 31 §:stä, mutta 
puutteellisen valmistelun ja kovan vastustuksen vuoksi hanke tuolloin haudattiin. Tuon jälkeen pohdintaa 
rajanvedosta kielletyn ja sallitun uudelleenluonnehdinnan rajoista on käyty useimmissa siirtohinnoittelua 
koskevissa oikeusprosesseissa.

TAUSTA | Kotimainen siirtohinnoittelusääntely

https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1404212197166.html
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OECD julkaisee ja ylläpitää kansainvälistä siirtohinnoitteluohjeistusta

 OECD:n julkaisemilla (vuodesta 1995) ja ylläpitämillä siirtohinnoitteluohjeilla (Guidelines)
pyritään yhtenäistämään markkinaehtoperiaatteen tulkintaa eri valtioiden 
verohallintojen ja kansainvälisten konsernien välillä.

– Markkinaehtoperiaate sisältyy (yleensä) valtioiden välisten verosopimusten artiklaan 9 (Associated
enterprises) ja sillä pyritään säätelemään verotusvallan jakautumista rajat ylittävissä tilanteissa.

 Vuosina 2013-2015 toteutetun OECD:n BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) 
-hankkeen myötä kansainvälisiä siirtohinnoitteluohjeita päivitettiin korostamaan muun 
muassa liiketoimen tosiasiallisen sisällön merkitystä suhteessa sen formaaliin muotoon.

– Keskeisenä ajatuksena on, että markkinaehtoinen siirtohinnoittelu johtaa verotusoikeuden 
oikeudenmukaiseen jakautumiseen monikansallisen konsernin toimintamaiden välillä sen paikallisille
yksiköille allokoitujen keskeisten toimintojen sekä tärkeiden riskien ja omaisuuserien mahdollistaman 
arvonluonnin (value creation) suhteessa

– Samalla siirtohinnoittelun sanastoon lisättiin termi ”delineation”, joka suomennettiin tuolloin 
”tosiasiallisten transaktioiden ja olosuhteiden tunnistamiseksi”.

TAUSTA | Kansainvälinen siirtohinnoitteluohjeistus
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Miksi esitetty lainmuutos on tarpeen?

MIKSI?
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Kotimainen oikeuskäytäntö rajoittaa nykyisellään siirtohinnoitteluoikaisun soveltamisalaa

 Hallituksen esityksessä VML 31 §:n muutostarvetta perustellaan vuodesta 2010 julkaistulla 
kotimaisella oikeuskäytännöllä, joka rajoittaa siirtohinnoitteluoikaisun soveltamisalaa.

– Syntyneen oikeuskäytännön mukaan siirtohinnoitteluoikaisua tehtäessä ei voida yleisesti puuttua 
konsernin sisäisen liiketoimen osapuolten välisiin rahavirtoihin vaan ainoastaan niiden välillä tapahtuneeksi 
tunnistetussa liiketoimessa käytettyyn hinnoitteluun tai muihin ehtoihin.

 Esityksen mukaan oikeuskäytännössä sivuuttamisen sisältö on myös muodostunut 
laajemmaksi kuin mitä OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukainen liiketoimen 
sivuuttaminen käsittää. 

– Samalla mahdollisuudet määritellä liiketoimi osana normaalia siirtohinnoitteluanalyysiä ovat kaventuneet.

 VML 31 §:n päivityksen tarpeellisuutta perustellaan myös valtioiden välisen keskinäisen 
sopimusmenettelyn (ns. MAP-prosessit) puitteissa ratkaistuilla tapauksilla.

– Kaksinkertaisen verotuksen eliminointiin tähtäävissä prosesseissa havaittavissa merkkejä verosopimus-
oikeuden ja Suomen sisäisen lainsäädännön mukaisen oikeuskäytännön aiheuttamista eroista.

MIKSI | Miksi muutos on tarpeen?
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Millaisia muutoksia ehdotetaan nykysääntelyyn? 
Mitä muutos tarkoittaa kansainvälisten konsernien näkökulmasta?

MITÄ?
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Markkinaehtoperiaatteen aseman täsmentäminen & soveltamisalan laajentaminen

 VML 31 §:een lisättäisiin maininta, jonka mukaan siirtohinnoittelua arvioidaan 
markkinaehtoperiaatteen asettamissa puitteissa. 

– Kyse olisi täsmennyksestä, koska markkinaehtoperiaate sisältyy jo voimassa olevaan säännökseen. 

– Lisäksi säännöksessä selvennettäisiin, että liiketoimen markkinaehtoisuutta koskeva analyysi sisältäisi aina 
liiketoimen määrittämisen sen tosiasiallisen sisällön mukaisesti (toiminnallinen analyysi). Vasta sen jälkeen 
olisi mahdollista edetä siirtohinnoitteluanalyysin vaiheissa kohti markkinaehtoperiaatteen mukaisen hinnan 
vahvistamista (taloudellinen analyysi).

 Liiketoimi voitaisiin määrittää ja siirtohinnoitteluoikaisu tehdä kansallisen säännöksen 
nojalla OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaisessa laajuudessa.

– Poikkeuksellisissa olosuhteissa säännöksessä esitettyjen edellytysten täyttyessä etuyhteysliiketoimi 
voitaisiin ehdotetun sääntelyn mukaan sivuuttaa ja tarvittaessa korvata toisella, markkinaehtoperiaatteen 
mukaisella liiketoimella. Myös tältä osin ehdotus vastaa OECD:n siirtohinnoitteluohjeita.

MITÄ | Millaisia muutoksia tulossa nykysääntelyyn?
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Ehdotettu VML 31 § 2 momentti

MITÄ | Liiketoimen määrittäminen

Arvioitaessa 1 momentin sisältämän markkinaehtoperiaatteen mukaisesti sitä, onko etuyhteydessä 

olevien osapuolten välisessä liiketoimessa sovittu tai määrätty ehtoja riippumattomien osapuolten 

ehdoista poikkeavasti, tunnistetaan asiaankuuluvat kaupalliset tai rahoitukselliset suhteet ja näihin 

suhteisiin vaikuttavat taloudellisesti olennaiset erityispiirteet, joita ovat sopimusehdot, osapuolten 

toiminnot, varat ja riskit, siirretyn omaisuuden tai tarjotun palvelun ominaispiirteet, osapuolten ja 

markkinoiden taloudelliset olosuhteet sekä osapuolten liiketoimintastrategiat. Näiden seikkojen 

perusteella määritetään liiketoimi sen tosiasiallisen sisällönmukaisena.
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Yleisesti 

 Liiketoimen määrittäminen tarkoittaa, että markkinaehtoperiaatteen soveltamisen ja 
siirtohinnoitteluoikaisun tekemisen pohjaksi otetaan verovelvollisen liiketoimi sen 
tosiasiallisen sisällön mukaisesti.
– Tarkastelun keskiössä asiaankuuluvat kaupalliset tai rahoitukselliset suhteet ja niihin vaikuttavat 

taloudellisesti olennaiset erityispiirteet

– Toteutetaan ennen varsinaisen hinnoittelun markkinaehtoisuuden arviointia.

– Liiketoimen määrittämisessä (ehdotettu 2 momentti) on kyse eri asiasta kuin mistä sivuuttamisessa 
(ehdotettu 3 momentti) on kyse.

 Prosessin tarkoituksena olisi selvittää se, millaisesta liiketoimesta tosiasiallisesti on kyse ja 
mikä on liiketoimen osapuolten välinen vastuunjako ja käyttäytyminen.
– Vasta kun liiketoimi olisi määritetty oikean sisältöisenä, olisi mahdollista vahvistaa liiketoimeen sovellettujen 

ehtojen markkinaehtoisuus.

– ”Tunnistaminen” → tunnistaminen (suhteiden ja erityispiirteiden identifiointi) + määrittäminen (arviointi)

MITÄ | Liiketoimen määrittäminen [JATKUU]
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Analyysi 

 Liiketoimen määrittämisen yhteydessä tehtävässä analyysissä on tärkeää tunnistaa 
liiketoimen sopimukseen perustuvat ehdot sekä tosiasiallinen ja taloudellinen sisältö. 
– Kirjalliset sopimusehdot muodostavat lähtökohdan tarkastelulle, mutta analyysiprosessi sisältää kuitenkin 

aina arvion myös siitä, vastaavatko sopimus ja liiketoimen sisältö sekä osapuolten tosiasiallinen 
käyttäytyminen vallitsevia todellisia taloudellisia olosuhteita. 

– HUOM! Liiketoimi saatetaan määrittää kokonaan osapuolten tosiasiallisen käyttäytymisen ja toimintojen, 
varojen ja riskien (eli toimintoanalyysin) perusteella, jos sopimus ei vastaa niitä. 

– Huomioon otetaan myös osapuolten toimintojen liityntä koko konsernin arvonmuodostukseen 
laajemminkin. Lisäksi tulee tarkastella liiketoimen olosuhteita sekä toimialan käytäntöjä.

 Lisäksi pitäisi tunnistaa ja tarkastella myös siirron kohteena olevan omaisuuden tai 
suoritetun palvelun ominaispiirteitä.
– Analysoinnin kohteena ovat myös osapuolten sekä markkinoiden taloudelliset olosuhteet. Sen osalta on 

otettava huomioon myös tarjolla olevat vaihtoehtoiset tuotteet tai palvelut. 

– Lisäksi osapuolten liiketoimintastrategioita voidaan arvioida, kun osapuolten välistä liiketoimea määritetään 
sen tosiallisen sisällön mukaisesti.

MITÄ | Liiketoimen määrittäminen [JATKUU]
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Poikkeaminen verovelvollisen näkemyksestä

 Verohallinnon olisi esityksen mukaan mahdollista määrittää säännöksen mukaisesti myös 
sellainen etuyhteysliiketoimi, josta verovelvollinen ja etuyhteysosapuoli eivät ole tehneet 
kirjallista sopimusta tai jota nämä eivät ole määrittäneet itse lainkaan.

– Mahdollista on myös, että Verohallinto määrittää liiketoimen kokonaan tai osittain erilaiseksi kuin millaisena 
verovelvollinen itse on liiketoimea tarkastellessaan sitä pitänyt, koska kyse on liiketoimen määrittämisestä 
sen tosiasiallisen sisällön mukaisesti. 

– Keskeistä tarkastelussa on markkinaehtoperiaatteen mukaisessa viitekehyksessä toimiminen.

MITÄ | Liiketoimen määrittäminen [JATKUU]
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Mahdollisia soveltamistilanteita (Koven TP-info 3.11.2021)

 Yrityksen määrittämä liiketoimi vastaa sitä, mitä riippumattomien osapuolten välillä olisi 
sovittu

 Liiketoimen ehdot eroavat siitä, mitä riippumattomien osapuolten välillä olisi sovittu

– Esimerkiksi puuttuva sopimusehto tai erilainen sopimusehto

 Liiketoimen sisältö ja ehdot eroavat siitä, mitä riippumattomien osapuolten välillä olisi 
sovittu

 Yritys ei ole määrittänyt liiketoimea

– Esimerkiksi yrityksen toiminnan ei ole huomattu hyödyttävän toista konserniyhtiötä

MITÄ | Liiketoimen määrittäminen [JATKUU]
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Ehdotettu VML 31 § 3 momentti

Jos poikkeuksellisissa olosuhteissa, 1 momenttia sovellettaessa, etuyhteydessä olevien osapuolten 

välinen, 2 momentin mukaisesti määritetty liiketoimi poikkeaa siitä, mitä taloudellisesti järkevästi 

toimivat, toisistaan riippumattomat osapuolet vastaavissa olosuhteissa sopisivat, se voidaan 

sivuuttaa ja tarvittaessa korvata toisella, markkinaehtoperiaatteen mukaisella liiketoimella. 

Sivuuttamisen edellytyksenä on lisäksi, ettei määritetylle liiketoimelle, joka oltaisiin sivuuttamassa, 

voida vahvistaa markkinaehtoperiaatteen mukaista hintaa, kun otetaan huomioon kunkin 

osapuolen näkökulma ja realistiset vaihtoehdot päätöksentekohetkellä. Korvaava liiketoimi 

määritetään 2 momentin mukaisesti ja sen on oltava mahdollisimman samankaltainen 

sivuutettavan liiketoimen kanssa.

MITÄ | Liiketoimen sivuuttaminen
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Yleisesti

 Nykyisellään julkaistussa oikeuskäytännössä liiketoimen sivuuttaminen ja 
uudelleenluonnehdinta (eli korvaaminen toisella liiketoimella) ei ole mahdollista

– Esim. KHO 2014:119 (vieras pääoma vs. oma pääoma) ja KHO 2020:35 (rahoitusyhtiön sivuuttaminen)

 Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan sääntelyä markkinaehtoperiaatteeseen 
perustuvasta, poikkeuksellisissa tilanteissa sovellettavasta etuyhteysliiketoimen 
sivuuttamisesta.

– Kyse on poikkeuksellisesta toimesta, jossa verovelvollisen toteuttama etuyhteysliiketoimi voidaan sivuuttaa 
ja tarvittaessa korvata toisella.

– Sivuuttaminen voidaan jatkossa tehdä sen jälkeen, kun liiketoimi on ensin määritetty sen tosiasiallisen 
sisällön mukaisesti ja todettu sen olevan markkinaehtoperiaatteen vastainen.

– Liiketoimen sivuuttaminen (ja jopa korvaaminen toisella) on mahdollista, jos liiketoimi poikkeaa siitä, mitä 
taloudellisesti järkevästi toimivat, toisistaan riippumattomat osapuolet vastaavissa olosuhteissa sopisivat.

MITÄ | Liiketoimen sivuuttaminen [JATKUU]
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Soveltamiskynnys ja seuraukset

 Edellytyksenä sivuuttamiselle on, ettei tunnistetulle etuyhteysliiketoimelle voida määrittää 
markkinaehtoperiaatteen mukaista hintaa. 

– Säännöksen soveltamiskynnys olisi siten ainakin esityksen mukaan asetettu korkealle.

 Liiketoimen sivuuttaminen ja tarvittaessa toisella liiketoimella korvaaminen voisivat 
yksittäisissä tapauksissa merkitä sitä, ettei verovelvollisen tulo olisi jäänyt pienemmäksi tai 
tappio suuremmaksi sinä verovuonna, kun liiketoimi sivuutetaan. 

– Tämä poikkeaisi merkittävästi nykyisestä lainsäädännöllisestä tilanteesta, jossa siirtohinnoitteluoikaisulla on 
voitu puuttua ainoastaan näihin Suomen verokertymän kannalta negatiivisiin tilanteisiin.

MITÄ | Liiketoimen sivuuttaminen
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Hallituksen esityksen esimerkit

 Hallituksen esitysluonnoksessa liiketoimen sivuuttamisen osalta on käytetty esimerkkeinä 
muun muassa sisäistä vakuutusyhtiötä ja keskeneräisen IPR-portfolion siirtoa. 

– Myöhemmin esityksessä kuvataan myös tilanne, jossa etuyhteysosapuoli on myynyt konserniyhtiölle 
tuotteita tämän maksukyvyttömyydestä huolimatta. Tästä johtuen etuyhteysosapuoli on kirjannut 
myyntisaamisia alas. Tällaisessa tilanteessa voitaisiin todeta päivitetyn VML 31 §:n nojalla, ettei riippumaton 
osapuoli olisi enää myynyt velaksi konserniyhtiön kaltaisessa maksukyvyttömyystilanteessa olevalle 
toimijalle. 

Jos etuyhteysosapuolten välinen liiketoimi sivuutettaisiin, tämä voisi esimerkiksi johtaa tilanteeseen, jossa 
tuotteita myyneen osapuolen verotuksessa ei syntyisi sivuutettuun liiketoimeen ja niiden alaskirjauksiin 
liittynyttä vähennyskelpoista menoa lainkaan.

MITÄ | Liiketoimen sivuuttaminen [JATKUU]
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Vanhat KHO:n vuosikirjapäätökset menettävät pitkälti merkityksensä

 Vanhat VML 31 § soveltamista rajaavat vuosikirjapäätökset menettävät pitkälti 
merkityksensä

– Markkinaehtoperiaatteen tulkinta myös kansallisessa oikeuskäytännössä palautuu linjaan 
OECD:n uusimpien ohjeversioiden kanssa

 Verovuodesta 2022 OECD:n nykyisiä siirtohinnoitteluohjeita voidaan soveltaa täydessä 
laajuudessaan

– Liiketoimen määrittämisen soveltamisala laajenee

– Uudelleenluonnehdintakielto → liiketoimen sivuuttaminen poikkeuksellisissa olosuhteissa

 Tarkoituksena ei ole muuttaa verotuksen prosesseja (esim. verotarkastukset) tai 
verovelvollisen oikeussuojakeinoja.

– OECD:n siirtohinnoitteluohjeistuksen asema markkinaehtoperiaatteen tulkintalähteenä tai 
eri ohjeversioiden soveltamisen ajallinen ulottuvuus ei muutu.

– Myöskään dokumentaatiovaatimukset (VML 14 §) tai veronkiertoa koskeva sääntely (VML 28 §) eivät muutu

MITÄ | Miten muutokset vaikuttavat verotusmenettelyyn?
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Vastakkainasettelu kotimaisen lainsäädännön ja OECD:n ohjeiden välillä pitäisi poistua

 Suunniteltujen lainsäädäntömuutosten myötä tekninen vastakkainasettelu kotimaisen 
siirtohinnoittelua koskevan lainsäädännön ja markkinaehtoperiaatteen globaalia 
soveltamista ohjaavien OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden välillä pitäisi poistua. 

– Samalla Suomen Verohallinnon mahdollisuudet verovalvonnan toteuttamiseen laajenevat.

 On teoriassa mahdollista, että tiettyjä aiemmin oikeuskäytännön asettamien rajoitteiden 
vuoksi keskeytettyjä tarkastusprosesseja käynnistetään uudelleen.

– Luultavaa kuitenkin on, että tällainen vaikutus on hyvin rajoitettu ja käytännön vaikutukset markkinaehto-
periaatteen soveltamiseen jäävät pieniksi, varsinkin silloin kun keskustelua Verohallinnon kanssa käydään 
ennakollisesti. 

– BEPS-hankkeen myötä siirtohinnoittelumallien suunnittelussa on jo vuosien ajan painotettu 
kokonaisvaltaista lähestymistapaa, liiketoimien tosiasiallisen luonteen arviointia ja huolellisen 
toimintoanalyysin tärkeyttä, joten nämä kansainvälisessä ympäristössä jo omaksutut periaatteet tulevat nyt 
osaksi myös kansallista lainsäädäntöä.

MITÄ | Miten muutokset vaikuttavat verovelvollisiin?
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Markkinaehtoperiaatetta tulisi aina tulkita sen nollasummaluonne huomioiden

 Kenelle muutos on ongelma?

– Verovelvollisille, jotka ovat tulkinneet
markkinaehtoperiaatetta suppeasti ja pääosin
kansallisesta näkökulmasta, nojaten teknisiin
rajoitteisiin sen soveltamisessa ja
viranomaisvalvonnassa.

– Markkinaehtoperiaatteen kirjaimellinen tulkinta
(ohjeen hengen sijasta) ja korostetun
transaktiokohtainen tarkastelu.

MITÄ | Miten muutokset vaikuttavat verovelvollisiin? [JATKUU]

 Kenelle muutos EI ole ongelma?

– Verovelvollisille, jotka ovat alusta asti pyrkineet
soveltamaan markkinaehtoperiaatetta
puhtaasti ja globaalilla näkökulmalla ja
pyrkimällä objektiiviseen lopputulemaan
viimeisimpien OECD-ohjeistusten mukaisesti.

– Fokus konserniyhtiöiden toiminnallisissa
profiileissa: konsernin verotettava tulos jakautuu
toimintamaihin tuotetun lisäarvon suhteessa.

Jos etuyhteysliiketoimien hinnoittelu on markkinaehtoista OECD:n siirtohinnoitteluohjeissa kuvatulla tavalla, 
ei VML 31 §:n muutoksella ole välittömiä vaikutuksia.
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Hallituksen esityksessä esitetyt pääasialliset vaikutukset

 VEROVELVOLLISET

– Oikeustilan selventäminen ja muuttaminen linjaan kansainvälisen ohjeistuksen kanssa

– Hallinnollinen taakka (aluksi)

– Kansainvälisesti yhtenäinen markkinaehtoperiaatteen tulkintakäytäntö → parempi ennustettavuus

 VERONSAAJAT

– Esityksen tavoitteena on vaikuttaa osaltaan Suomen verotulokertymään verotulojen oikeudenmukaisen 
jakautumisen kautta tasapainottamalla vallitsevaa epäsuhtaista tilannetta, jossa kansallisen säännöksen 
soveltamiskäytäntöpoikkeaa verosopimuksen soveltamisesta.

– Arvioitu verotuottojen kasvu (oikaisuesitysten johdosta) vuositasolla 50-100 miljoonaa euroa

 VEROHALLINTO

– Lisääntyvä ohjauksen tarve

– Paine kohdistaa valvontaa tiettyihin aiemmin oikeuskäytännön asettamien tulkintarajoitusten piirissä
olleisiin tilanteisiin (?)

MITÄ | Muutoksen arvioidut vaikutukset
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Miten muutokseen kannattaa valmistautua?

MITEN?
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Esitetyn lainsäädäntömuutoksen suunniteltu voimaantulo

 EHDOTETTU VOIMAANTULO vuoden 2022 alusta

– Lain päivitettyjä 2 ja 3 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavalta 
verovuodelta toimitettavassa verotuksessa.

– Uudistuksella ei vaikutusta vuonna 2022 avoinna oleviin verovuosiin (2016-2021)

 EDUSKUNNAN KÄSITTELY

– Verojaoston asiantuntijakuulemiset 26.10.-10.11.2021

– Valtiovarainvaliokunnan mietintö

– Eduskunnan 1. ja 2. käsittely sekä päätös 12/2021 (?)

 VEROHALLINNON PÄIVITETTY OHJEISTUS julkaistaan keväällä 2021

MITEN | Aikataulu
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Mahdollisia toimenpiteitä lainmuutokseen valmistautumiseksi

❑ Nykyisten siirtohinnoittelumallien ja –hinnoitteluperiaatteiden 
muutostarpeiden arviointi

❑ Sisäisten sopimusten ja dokumentaation ajantasaisuuden varmistaminen

❑ Ennakolliset menettelyt

MITEN | To do -lista
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Marras-joulukuu 2021

SEURAAVAT 
A&S-WEBINAARIT
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Järjestämme loppuvuonna 2021 vielä muutamia ajankohtaisia webinaareja

MARRASKUU

 Sisäisen rahoituksen siirtohinnoittelu (90 min)
Torstai 25.11. klo 12.30-14.00

JOULUKUU

 Verrokkihaut siirtohinnoittelussa (90 min)
Torstai 9.12. klo 12.30-14.00

Jokaisesta webinaarista on saatavilla jälkikäteen katsottavissa oleva tallenne, joten kiinnostavaan tilaisuuteen 
kannattaa rekisteröityä, vaikka live-esitystä ei pääsisikään katsomaan.

Kaikki tulevat ja menneet tapahtumat (myös esitysmateriaalit): aldersound.fi/tapahtumat

SEURAAVAT A&S-WEBINAARIT

https://www.aldersound.fi/tapahtumat/
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