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Verrokkihaut siirtohinnoittelussa

Agenda | Torstai 9.12.2021 klo 12.30-14.00

 Tausta ja keskeiset konseptit 
Miten jakaa verotusoikeus oikeudenmukaisesti itsenäisten valtioiden kesken?

 Mitä, milloin ja miten?
Verrokkihaut siirtohinnoittelussa: teoria ja käytäntö

 Benchmarking-as-a-Service (BaaS)
Verrokkihakupäivitykset stressittömänä ja kustannustehokkaana jatkuvana palveluna



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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Miten jakaa verotusoikeus oikeudenmukaisesti itsenäisten valtioiden kesken?

TAUSTA JA KESKEISET 
KONSEPTIT
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Miten jakaa verotusoikeus valtioiden kesken?

Tausta ja keskeiset konseptit

Siirtohinnoittelu
Transfer Pricing

Erillisyhtiöperiaate
Separate Entity Approach

Markkinaehtoperiaate
Arm’s Length Principle

Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisten liiketoimien 
hinnoittelu verotusta varten. Kohteena ovat esimerkiksi 
tavaroiden ja palvelujen kauppa, korvaus aineettoman 
omaisuuden hyödyntämisestä sekä sisäinen rahoitus.

Lähestymistapa, jossa eliminoidaan konserniyhteyden 
vaikutus ja konsernin muodostavat, juridisesti erilliset yhtiöt 
laskevat perinteisten kirjanpidon menetelmien avulla kukin 
oman paikallisesti verotettavaksi tulevan tuloksensa.

OECD:n valitsema standardi erillisyhtiöperiaatteen 
soveltamiseen: rajat ylittävissä etuyhteysliiketoimissa 
siirtohinnan (transfer price) ja muiden ehtojen tulee olla 
vastaavat kuin itsenäisten markkinatoimijoiden välillä
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VERROKKIHAKU (comparable search; benchmarking study) 

on sisäistä tai ulkoista riippumatonta vertailutietoa

hyödyntämällä laadittu tilastollinen analyysi, jolla pyritään

tiettyä konsernin sisäistä transaktiota koskien joko

(1) määrittämään markkinaehtoinen hinnoittelutaso

(sovellettavaksi tulevissa liiketoimissa); tai 

(2) todentamaan sovelletun hinnoittelun markkinaehtoisuus

(jo tapahtuneissa liiketoimissa ).
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Hyvin suunniteltu, toteutettu ja dokumentoitu sisäinen toimintamalli on kaiken perusta.

SIIRTOHINNOITTELU | Tyypillinen siirtohinnoitteluprosessi

Suunnittelu Toteutus Valvonta Dokumentointi Tarkastus Valitus

Ratkaisu

Veroriitojen ENNALTAEHKÄISY

V
e

ro
ri

it
o

je
n

R
A

T
K

A
IS

U

Neuvottelu Kommunikointi
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Verrokkihaut siirtohinnoittelussa: teoria ja käytäntö

MITÄ, MILLOIN, MITEN?



13A&S | Kaikki oikeudet varattu

Siirtohinnoitteluprosessin tavoitteena on tukea markkinaehtoperiaatteen toteutumista

VERROKKIHAUT | Markkinaehtoisuuden testaaminen

TOSISEIKKOJEN 
SELVITYS

TOIMINNALLINEN 
ANALYYSI

TALOUDELLINEN 
ANALYYSI

Liiketoimen määrittäminen
Liiketoimen tunnistaminen ja arviointi 

sen tosiasiallisen sisällön perusteella

= MITÄ testataan?

 Menetelmän valinta

 Testattavan osapuolen
valinta

 Markkinaehtoisuuden
testaus ja validointi

= MILLOIN ja MITEN 
testataan?
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Ennen verrokkihakuprosessin käynnistämistä tulee määritellä sen tavoitteet

 MITÄ testataan?

– Tavarakauppa

– Palvelut

– Aineettomat

– Sisäinen rahoitus (lainat, talletukset, takaukset)

 MILLOIN testataan?

– Intressi > kustannus?

– Dokumentaatiovelvoitteet

– Ennen / jälkeen

– Aikaperiodi

VERROKKIHAUT | Keskeiset kysymykset

 MITEN testataan?

– (Ulkoinen) Siirtohinnoittelumenetelmä

– Transaktio / osapuoli (lopputulos)

– Ulkoinen / sisäinen verrokkitieto

– Käytettävä tietolähde

– Maantieteellinen rajaus

– Kvantitatiivinen / kvalitatiivinen analyysi

+ KUINKA USEIN analyysi päivitetään?

– Täysi / kevyt päivitys (2+1)
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Tavoitteena on tunnistaa riittävä määrä vertailukelpoisia transaktioita tai yhtiöitä

VERROKKIHAUT | Esimerkki analyysiprosessista

MARKKINA-
EHTOISUUS 

VARMISTETTU

Taustatietojen keräys Haku- ja seulontakriteerien
määrittely

Tietokantahaku

Alustavien tulosten ja 
verrokkijoukon toimitus

Tilastollinen analyysi Potentiaalisten verrokkien
kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen seulonta

Verrokkihakuraportin ja 
taustatietojen arkistointi

Ylläpito ja 
säännölliset päivitykset

ALOITUS

Verrokkihakuraportin
laadinta
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Markkinaehtoperiaatteen pohjaksi otetaan liiketoimi sen tosiasiallisen sisällön mukaisesti

 Liiketoimen määrittäminen tarkoittaa, että markkinaehtoperiaatteen pohjaksi otetaan 
kyseessä oleva liiketoimi sen tosiasiallisen sisällön mukaisesti.

– Tarkastelun keskiössä asiaankuuluvat kaupalliset tai rahoitukselliset suhteet ja niihin vaikuttavat 
taloudellisesti olennaiset erityispiirteet

– Toteutetaan ennen varsinaisen hinnoittelun markkinaehtoisuuden arviointia.

 Prosessin tarkoituksena on 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)

– Keskeistä tarkastelussa on markkinaehtoperiaatteen mukaisessa viitekehyksessä toimiminen.

MITÄ TESTATAAN? | Liiketoimen määrittäminen
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Ainoastaan huolellisesti määritetty transaktio on mahdollista testata luotettavasti

 Verrokkihakuprosessi käynnistyy taustatietojen keräämisellä:

– Transaktion ominaispiirteet ja olosuhteet

– Osapuolet

– Sovellettu hinnoittelumenetelmä

 Haku- ja seulontakriteerien määrittelyn tavoitteena on ymmärtää, että miltä hyvä
verrokki näyttää ja miten sellainen on löydettävissä.

– Kvantitatiiviset tekijät (“tietokanta”)

– Kvalitatiiviset tekijät (“nettisivu”)

 Paraskin saatavilla oleva verrokkitieto on usein verrattain heikosti vertailukelpoista,
siksi vertailukelpoisuuden syvempi ymmärtäminen tärkeää.

MITÄ TESTATAAN? | Taustatiedot ja kriteerien määrittely
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MILLOIN TESTATAAN? | Sisäiset ja ulkoiset menetelmät

HINNOITTELU VALIDOINTI

Päivittäinen hinnoittelu vs. verotuksellinen validointi

(Markkinaehtoisen)
Hinnan määrittäminen

päivittäisiä liiketoimia varten

Sovelletun hinnoittelun
markkinaehtoisuuden todentaminen

verotusta varten (dokumentaatio)
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Operatiivinen vs. verotuksellinen siirtohinnoittelu

MILLOIN TESTATAAN? | Hinnoittelu & validointi

SIIRTOHINNAN 
ASETTAMINEN

(päivittäiset liiketoimet)

MARKKINAHINTA- / 
TOIMIALA-ANALYYSI

päivittäisten transaktioiden
hinnanasetantaa varten

TALOUDELLINEN 
ANALYYSI

(markkinaehtoisuuden
validointi)

SIIRTOHINNOITTELU-
DOKUMENTAATIO
(lakisääteinen velvollisuus)

TOIMINTOANALYYSI
(osapuolten tilanne, olosuhteet

ja toiminnalliset profiilit)

VERTAILUTIETO-
ANALYYSI

markkinaehtoisuuden
validointia varten

‘ex ante’ ‘ex post’

Operatiivinen siirtohinnoittelu Verotuksellinen siirtohinnoittelu
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Etuyhteysliiketoimen ehtoja vertaillaan riippumattomien liiketoimien ehtoihin 

MITEN TESTATAAN? | Sisäiset & ulkoiset verrokit

Konserniyhtiö A Konserniyhtiö B
€ 100 € 150

Itsenäinen yhtiö A Itsenäinen yhtiö B
€ 100 € 150

ulkoinen
verrokki

sisäinen
verrokki

etuyhteys-
liiketoimi

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät (OECD): 

– sopimusehdot
– toimintoanalyysi
– tuotteen tai palvelun ominaisuudet
– osapuolten taloudelliset olosuhteet
– osapuolten noudattamat liiketoimintastrategiat
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Taloudellisen analyysin puitteissa määritellään testattava kohde & vertailu

 Soveltuvimman ulkoisen siirtohinnoittelumenetelmän valinta

– Testattavan osapuolen & tunnusluvun valinta

 Vertailuarviointi (comparability analysis)

– Etuyhteydessä tehdyn liiketoimen ehtoja vertaillaan riippumattomien osapuolten välisten liiketoimien 
ehtoihin → edellytyksenä riippumattomien osapuolten välisten liiketoimien vertailukelpoisuus

 Jos mikään liiketoimien välinen ero ei voisi olennaisesti vaikuttaa menetelmässä tutkittavaan tekijään 
(esimerkiksi hintaan tai katteeseen) tai jos kohtuullisen tarkkoja oikaisuja voidaan tehdä erojen 
olennaisten vaikutusten poistamiseksi

 OECD: sopimusehdot, toimintoanalyysi, tuotteen tai palvelun ominaisuudet, osapuolten taloudelliset 
olosuhteet, osapuolten noudattamat liiketoimintastrategiat

– Vertailukohteet: sisäiset ja ulkoiset verrokit → vertailutietoanalyysi (benchmarking study)

 Markkinaehtoisuuden validointi

– Valitun ulkoisen siirtohinnoittelumenetelmän soveltaminen ja vertailuarvioinnin lopputuleman toteaminen

MITEN TESTATAAN? | Taloudellinen analyysi



39A&S | Kaikki oikeudet varattu

Siirtohinnoittelussa hyödynnetään kaupallisia yritystietokantoja

MITEN TESTATAAN? | Esimerkkejä ulkoisista tietokannoista

BVD ORBIS

ROYALTYSTAT / 
ROYALTYRANGE

BLOOMBERG

 Yleisin käytössä oleva tietokanta verrokkihakujen laatimiseen

 Soveltuu parhaiten tavarakauppa- ja palvelutransaktioiden
testaamiseen (TNMM)

 Globaalin tietokannan (Orbis) lisäksi käytössä useita alueellisiä
datasettejä.

 Yhdysvaltalaisten listayhtiöiden markkinaviranomaiselle (SEC) 
failaamia sopimuksia sisältävä tietokanta

 Soveltuu parhaiten lisensointitransaktioiden testaamiseen (CUP)

 Myös jonkin verran palvelusopimuksia (esim. myyntiagentti).

 Globaali yritys- ja rahoitustietokanta

 Soveltuu erityisesti rahoitustransaktioiden testaamiseen (CUP)
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Kvantitatiiviset (=määrälliset) ja kvalitatiiviset (=laadulliset) kriteerit

KVANTITATIIVISET KRITEERIT

 Kvantitatiiviset eli määrälliset kriteerit
viittaavat haku- ja seulonta-
parametreihin, joita voidaan soveltaa
binäärisesti (yes/no) tai numeraalisesti, 
yleensä suoraan tietokannassa tai 
raakadatassa.

 Esimerkiksi toimialaluokka, liikevaihto, 
kannattavuus, tase-asema

MITEN TESTATAAN? | Haku- ja seulontakriteerit

KVALITATIIVISET KRITEERIT

 Kvalitatiiviset eli laadulliset kriteerit
viittaavat potentiaalisten verrokkien
analysointiin kokonaisvaltaisesti niiden
tosiasiallisen luonteen tunnistamiseksi, 
pyrkimyksenä löytää mahdollisimman
vertailukelpoisia kohteita.

 Suoritetaan nettisivuilla tai muutoin
saatavilla olevien tietojen pohjalta.
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Markkinaehtoperiaatteen soveltaminen tuottaa usein lukujen vaihteluvälin

 Etuyhteystoimelle johdetaan markkinaehtoinen hinta tai kate vertailukelpoisten 
liiketoimien tiedoista. 

– OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden kappaleen 3.55 mukaisesti markkinaehtoinen hinta 
tai kate voi olla yksi ainoa luku. 

 Markkinaehtoperiaatteen soveltaminen tuottaa usein lukujen vaihteluvälin, johon 
sisältyvät luvut ovat kaikki suhteellisesti yhtä luotettavia. 

– Vaihteluvälistä on kuitenkin poistettava vertailukohteet, joissa vertailukelpoisuuden 
aste on alhaisempi.

MITEN TESTATAAN? | Markkinaehtoinen vaihteluväli
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Vaihteluväliä voidaan kaventaa tilastollisilla menetelmillä

 Vaihteluväliä voidaan kaventaa 
(ja vertailuarvioinnin luotettavuutta 
parantaa) tilastollisilla menetelmillä, jos 
vertailukohteiden vertailukelpoisuudesta 
ei ole täyttä varmuutta. 

– Kvartiiliväli osoittaa vertailutietojen 
markkinaehtoisen vaihteluvälin, joka on 
vertailtavuudeltaan luotettavampi kuin 
vertailutietojen koko vaihteluväli.

MITEN TESTATAAN? | Tilastolliset menetelmät
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Tilastollisia menetelmiä voidaan käyttää myös soveltuvimman kohdan valinnassa

 Tilastollisia menetelmiä voidaan käyttää 
myös markkinaehtoista lopputulosta 
osoittavan soveltuvimman kohdan 
valinnassa kvartiiliväliltä, vaikka kaikki 
kvartiilivälin pisteet ovat lähtökohtaisesti 
markkinaehtoperiaatteen mukaisia. 

– Soveltuvin kohta voi olla esimerkiksi 
vertailutietojen mediaani.

– Hinnoittelua arvioitaessa (tai tarvittaessa 
oikaistaessa) riittää, että ollaan kvartiilivälillä.

MITEN TESTATAAN? | Tilastolliset menetelmät [JATKUU]
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Tyypillisen verrokkihakuraportin sisällysluettelo

 EXECUTIVE SUMMARY

 SEARCH PROCESS

– Selecting potential comparables

 Functions

 Assets

 Risks

– Conclusion

 FINANCIAL ANALYSIS

– Profit level indicators

– Mark-up on total costs

– Selection of the period of review

– Analysis of results

MITEN TESTATAAN? | Verrokkihakuraportti

 APPENDICES

– Appendix 1: Comparable companies

– Appendix 2: Reviewed companies

– Appendix 3: Quantitative comparability criteria

– Appendix 4: OECD references
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Hyvä verrokkihakuraportti on laadittu huolellisesti ja todentaa markkinaehtoisuuden

Lopuksi | Millainen on hyvä verrokkihaku?

Liiketoimen huolellinen
määrittäminen

Kvanti- ja kvalitatiivisten
kriteerien hyödyntäminen

Vertailuaineiston & -analyysin 
läpinäkyvyys (audit trail)

Eri analyysivaiheiden huolellinen
dokumentointi

Systemaattinen toimintatapa
ja toistettavuus

Maakohtaisten käytännön
vaatimusten huomiointi

Kokonaiskuvan hahmottaminen

Markkinaehtoisuuden
todentaminen
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Verrokkihakupäivitykset stressittömänä ja kustannustehokkaana jatkuvana palveluna

Benchmarking-as-
a-Service (BaaS)
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Verrokkihakupäivitykset stressittömänä ja kustannustehokkaana jatkuvana palveluna

Benchmarking-as-a-Service (BaaS)

3x tietokanta 
BvD Orbis, RoyaltyRange, 

Bloomberg

5x maanosa
Afrikka, Eurooppa, Aasia, 

Amerikka, Oseania

1x varasto
Sähköinen dokumenttisäilö 
kaikille päivitetyille hauille

Käsintehty
kokeneen (1000+ hakua) 

A&S-tiimin toimesta

Ajantasalla
Vuosittaiset päivitykset 

onnistumistakuulla

Täydentävä
Markkinaehtoisuuden validointi 

ja tarkastuksissa tukeminen

36
kuukauden sopimusperiodi

100%
tyytyväisyystakuu

1/5
’vaihda & korvaa’ optiot
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Järjestämme alkuvuodesta 2022 jälleen ajankohtaisia webinaareja

SYKSYLLÄ 2021 PIDETYT WEBINAARIT:

 A&S Tax 1 & 2:

– Verotuksen lainsäädäntömuutokset ja 
hallituksen esitykset

– KVL:n ratkaisukäytännöt ja vuoden 2021 
keskeisimmät ratkaisut

– Työskentely epidemian jälkeisessä ympäristössä

– Verkkokaupan arvonlisäverouudistus

 Päivitetty siirtohinnoittelusäännös 
(VML 31§)

 Sisäisen rahoituksen siirtohinnoittelu

 Verrokkihaut siirtohinnoittelussa

SEURAAVAT A&S-WEBINAARIT

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

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


Alder & Sound
Eteläesplanadi 8, 00130 Helsinki

Rautatienkatu 21 C, 33100 Tampere

aldersound.fi

https://www.instagram.com/aldersound/
https://www.facebook.com/aldersound/
https://www.linkedin.com/company/aldersound/
https://twitter.com/aldersound/

