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Agenda | Keskiviikko 26.02.2020
Liiketoiminnan kasvattaminen ulkomaille

1. Alkusanat

2. Kiinteä toimipaikka, sen muodostuminen ja vaikutukset
Suvi Vänskä | Partner, Tax & Legal Services

3. Työntekijöiden liikkuminen, työoikeudellinen ja henkilöverotuksellinen näkökulma
Annina Hyrskyluoto | Senior Associate, Tax & Legal Services

4. Siirtohinnoittelukysymykset
Markku Renko | Partner, Transfer Pricing Services
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Alder & Sound – Your trusted partner in international business
Founded in 2010 by experienced professionals, A&S is today one of the leading independent Finnish professional service providers

 The Tier 1 Finnish Tax Firm in 2018 & 2017 

 The Finnish Transfer Pricing Firm of the Year in 2017, 2015 & 2011  Client retention rate since 2010: 96.7%

 The European Tax Technology Firm of the Year in 2017

Independent Finnish service provider 
with a global cooperation network.

Multidisciplinary professionals 
with extensive practical experience.

Clientele consisting of large multinational 
enterprises & smaller domestic companies.

We are committed to serving as a trusted partner and advisor
through integrated provision of legal, tax, transfer pricing, 
financial advisory and data & analytics services.

We highlight pragmatic approach and provide our clients
with flexible, comprehensive and cost-effective solutions
by utilizing our innovative tools and methodologies.

We believe in true ‘one-stop-shop’ experience. From start to 
finish, we provide turnkey solutions that maximize the benefit
and value creation while minimizing the administrative burden.

Legal, tax, transfer pricing, financial
advisory and data & analytics services.
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Kiinteä toimipaikka, sen 
muodostuminen ja vaikutukset

Suvi Vänskä | Partner, Tax & Legal Services
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Kiinteän toimipaikan muodostuminen | Tausta ja lähtökohdat
Liiketoimintaa toisessa valtiossa voidaan harjoittaa usealla eri tavalla

 Tytäryhtiö 

 Sivuliike

 Kiinteä toimipaikka (permanent establishment, PE)

 Edustusto (representative office, Rep office)

 Omissa nimissä omaan lukuun ilman kiinteää toimipaikkaa
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Kiinteän toimipaikan muodostuminen | Mikä on ”kiinteä toimipaikka”?
Verosopimukset ovat lähtökohtaisesti ensisijaisia kansallisiin säädöksiin nähden

 Kiinteällä toimipaikalla tarkoitetaan toisessa maassa sijaitsevaa kiinteää liikepaikkaa (sivuliike), josta yhtiön 

liiketoimintaa osaksi tai kokonaan harjoitetaan. 

 Kiinteä toimipaikka ei ole erillinen oikeushenkilö, kyse on samasta yhtiöstä kuin pääliike

 Kiinteää toimipaikkaa ei kuitenkaan muodostu, jos kysymyksessä on paikka tai toiminta, joka 

verosopimuksen määritelmässä nimenomaisesti rajataan kiinteän toimipaikan käsitteen ulkopuolelle.

 Edustaja voi muodostaa yritykselle kiinteän toimipaikan yleisestä kiinteän toimipaikan määritelmästä 

riippumatta
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Kiinteän toimipaikan muodostuminen | Verotukselliset lähtökohdat
Kiinteän toimipaikan syntymiseen liittyy merkittäviä epävarmuustekijöitä

 Kiinteään toimipaikkaan liittyviä tuloja verotetaan ensisijaisesti kiinteän toimipaikan sijaintivaltiossa 

 Liiketuloa verotetaan pääliikkeen sijaintivaltiossa

 Kahdenkertainen verotus poistetaan pääliikkeen sijaintivaltiossa

 Mahdollisia ongelmakohtia:

− Eri valtioiden veroviranomaisten välillä eroavaisuuksia tulkinnoissa

− Eri kirjanpito- ja verosäännökset 
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Kiinteä liikepaikka ja liiketoiminnan harjoittaminen

”Kiinteä liikepaikka”, josta harjoitetaan yrityksen 
liiketoimintaa kokonaan tai osittain

 Liikepaikka

 Maantieteellinen pysyvyys

 Liikepaikan käyttö

 Ajallinen pysyvyys
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 Henkilökunta

 Liiketoiminta

 Edellytysten täyttyminen

Kiinteä liikepaikka, josta ”harjoitetaan yrityksen 
liiketoimintaa kokonaan tai osittain”
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Kiinteän toimipaikka ja toiminnan harjoittaminen



Kiinteä toimipaikka | Erityiset muodot

Kiinteän toimipaikan syntymiseen liittyy aina 
tapauskohtainen kokonaisarviointi

 Liikkeen johtopaikka

 Sivuliike & toimisto

 Tuotantolaitos & työpaja

 Kaivos, louhos tai muu luonnonvarojen 

irrottamispaikka
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 Yli 12 (6-18) kk kestävä rakennus- tai asennustyön 

suorituspaikka

 Projektin keston laskeminen 

 Kaupallisesti ja maantieteellisesti yhtenäinen 

kokonaisuus?

Projektit ja kiinteät toimipaikat
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Erityisiä, huomioonotettavia muotoja



Kiinteä toimipaikka | Erityistilanteita
Edustajan/ agentin toiminnallinen profiili

 Epäitsenäinen edustaja

 Itsenäinen edustaja

 Pelkästään määräysvalta toisessa valtiossa sijaitsevassa yhtiössä ei tee yhtiöstä 

epäitsenäistä edustajaa
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Mikä EI muodosta kiinteää toimipaikkaa?
Avustava ja valmisteleva toiminta määritellään konsernin varsinaisen liiketoiminnan kautta

Kiinteän liikepaikan pitäminen seuraavissa tilanteissa:

1. Varastointi, näytteillä pito tai lähettäminen;

2. Toisen yrityksen tavaroiden varastointi;

3. Varaston pitäminen toisen yrityksen suorittamaa tavaroiden muokkausta varten;

4. Tavaroiden ostaminen; tai

5. Mainonta, tiedotus, valmisteleva tai avustava toiminta.
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Mikä EI ole valmistelevaa tai avustavaa toimintaa?
Avustava ja valmisteleva toiminta määritellään konsernin varsinaisen liiketoiminnan kautta

a. Yrityksen päätoimialaan liittyvät olennaiset toiminnot (esim. tieteellinen tutkimus silloin, kun 

tutkimuksessa kehitetyt patentit ovat keskeisessä roolissa yrityksen liiketoiminnassa)

b. Aktiivinen osallistuminen myyntiin

c. Johtaminen

d. Myynnin jälkeiset toiminnot, kuten luovutettujen laitteiden huolto ja korjaus

e. Palvelujen tai tuotteiden räätälöinti yksittäisille asiakkaille

f. Palvelujen tai tuotteiden tarjoaminen muiden kuin  pääliikkeen lukuun (esim. toisen konserniyhtiön 

tuotteiden mainostaminen).
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Käytännön esimerkkejä kiinteän toimipaikan muodostumisesta
Esimerkkejä eri maista

 Suomalaiselle yritykselle muodostui Norjaan kiinteä toimipaikka, kun IT-projekti kokonaisuutena kesti yli 6 kuukautta, 

vaikka työstä vain murto-osa tehtiin Norjassa.

 Ruotsalaisella yrityksellä oli kiinteä liikepaikka Norjassa, kun yrityksen myyntiedustaja hoiti tehtäviään omassa 

asunnossaan ja yritys maksoi edustajalle kiinteän korvauksen asunnon käyttämisestä. Ratkaisuun ei vaikuttanut, että 

edustaja käytti asuntoa toimistona vain yhden päivän viikossa.

 Saksalaisen oikeuskirjallisuuden mukaan edustajan asunto voi muodostaa kiinteän liikepaikan, jos päämies on 

kustantanut asuntoon huomattavan määrän huonekaluja. 

 Yhdysvaltalaisessa oikeuskäytännössä kiinteistön omistamista ei ole pidetty riittävänä tekijänä kiinteän liikepaikan 

muodostumiseen. Jos kiinteistöjen toimintaa hallinnoi edustaja, kiinteä toimipaikka voi kuitenkin muodostua.
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Kiinteän toimipaikan muodostumisen keskeiset seuraukset
Kiinteän toimipaikan muodostumisella on olennainen merkitys myös työntekijän verotukseen

 Hallinnollinen vaiva ja kustannukset

 Lakisääteiset velvollisuudet

 Henkilöstöön liittyvät tekijät
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Perusperiaatteita OECD:n ohjeistuksessa
Lähtökohtana erillisyhtiöperiaate, jossa ajatuksellisesti luodaan PE:n toimintoja harjoittava yhtiö

Mitä tapahtuu, kun kiinteä toimipaikka on tunnistettu?

 Tulojen allokointi erillisyhtiöperiaatetta soveltaen

 Joissain maissa käytössä myös esim. kaavamaiseen jakoon perustuvia lähestymistapoja; vastoin OECD:n ohjeita

Mitä erillisyhtiöperiaatteen soveltaminen vaatii?

 Toiminto- ja riskianalyysin

 Siirtohinnoittelumenetelmän valinnan

 Menetelmän soveltaminen ja dokumentointi
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Yhtiön tai sivuliikkeen perustaminen ulkomaille | Erot
Liiketoiminnan harjoittamiseksi ulkomailla, suomalainen yhtiö voi perustaa kohdemaahan sivuliikkeen tai tytäryhtiön

Tytäryhtiö vai sivuliike – eri näkökulmat

 Tytäryhtiö on erillinen oikeushenkilö, sivuliike on osa suomalaista yritystä 

 Tytäryhtiössä (limited liability company) vastuun rajautuminen lähtökohtaisesti paikalliseen tytäryhtiöön

 Sivuliikkeen hallinnointi on monesti jonkin verran tytäryhtiötä “kevyempi”
− Mm. velvollisuudet liittyen tilinpäätökseen ja muuhun raportointiin

 Tytäryhtiö selkeämpi kokonaisuus, esim. kohdemaan verohallintoon selvitys mikä tulo kuuluu tähän maahan sivuliikkeen osalta

 Jotkut tahot voivat pitää paikallista yhtiötä varteenotettavampana yhteistyökumppanina, kohdemaan yhteistyökumppaneille 

tuttu yhtiömuoto

− Toisaalta sivuliikettä voidaan pitää vakaampana yhteistyökumppanina, koska sen velvoitteista vastaa ulkomainen yhtiö, 

jonka osa sivuliike on 

 Erot perustamisprosesseissa; monesti yhtiön perustaminen vaivattomampi kuin sivuliikkeen

Sivu 17#baas26022020



Yhtiön tai sivuliikkeen perustaminen ulkomaille | Käytännön toteutus
Huomioitavia seikkoja

Perustamisessa huomioitavia seikkoja

 Perustamisdokumentaatio

− Perustamista varten laadittavat asiakirjat paikallisen lain alla

− Suomen yhtiötä koskevat tarvittavat asiakirjat, ja mahdolliset notarisointi ym. 

vaatimukset

 Rekisteröinti - paikallisten viranomaisten kanssa toimiminen

 Edustajat

 Mahdolliset pääomavaatimukset

 Mahdollinen tarve lisensseille/toimiluville

 Muut tarvittavat toimenpiteet, esim. pankkitili, tarve tehdä toimenpiteitä paikan päällä vs. toimien hoitaminen Suomesta käsin

 Perustamisprosessin kesto 

− Ennen rekisteröimistä toimiminen perustettavan yhtiön lukuun; vastuukysymykset
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 Tytäryhtiön tai sivuliikkeen 

perustaminen yhteistyössä 

paikallisen neuvonantajan kanssa

 Suomalaisen neuvonantajan rooli

 Vaatimukset vaihtelevat 

kohdemaittain
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Työntekijöiden liikkuminen, 
työoikeudellinen ja henkilö-
verotuksellinen näkökulma

Annina Hyrskyluoto | Senior Associate, Tax & Legal Services
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Ulkomaantyön työoikeudelliset huomiot | Verovaikutukset henkilöverotuksessa
Kategorioiden sisällöt

1. Työoikeudellisia huomioita ulkomaantyössä

 Sovellettava laki kansainvälisissä työsuhteissa

 Lähetettyjä työntekijöitä koskeva sääntely

 Komennussopimus
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2. Kansainvälisen liikkumisen verovaikutuksia 

henkilöverotuksessa

 Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

 Ulkomaantyö suomalaisen työnantajan 

palveluksessa

 Kuuden kuukauden sääntö

 Ulkomaisen työnantajan palveluksessa

 Sosiaaliturvasta
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Työoikeudellisia huomioita
ulkomaantyössä
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Työsuhteeseen sovellettava laki kansainvälisissä tilanteissa
Lähtökohtana sopimusvapaus, mutta vähimmäisvaatimuksena komennukselle lähdettäessä on Suomen lainsäädännön tasoinen suoja

Työsuhteeseen sovellettava laki kansainvälisissä tilanteissa määräytyy Rooma I -asetuksen mukaan (asetus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista)

 Silloin, kun työsuhteella on liityntä useampaan kuin yhteen valtioon, työnantaja ja työntekijä saavat lähtökohtaisesti itse sopia, minkä valtion lakia 

työsopimukseen sovelletaan.

 Työntekijää kuitenkin suojaa aina lainvalintasäännösten mukaisen valtion pakottava työlainsäädäntö, jonka määräyksiä on vähimmäistasona sovellettava 

riippumatta siitä, mitä työnantajan ja työntekijän välillä on sovittu

 Työsopimukseen sovelletaan ensisijaisesti sen valtion lakia, johon työntekijän työllä on läheisin liityntä, eli yleensä sen valtion lakia, jossa tai josta käsin 

työntekijä tavallisesti tekee työnsä

 Jos tavallista työskentelyvaltiota ei kyetä määrittämään, työntekijän työsopimukseen sovelletaan sen valtion lakia, jossa sijaitsee se liiketoimipaikka, jossa 

työntekijä otettiin työhön.

 Poikkeustilanteissa voi olla niin, ettei työntekijän työsopimukseen sovelleta työntekijän tavallisen työskentelyvaltion eikä työhönoton valtion lakia. 

Tällaiset tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia poikkeuksia

Käytännössä ulkomaillle työkomennukselle lähetettävä suomalainen työntekijä saa aina vähintään Suomen lainsäädännön tasoisen suojan
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Lähetetyt työntekijät | Sääntelystä pähkinänkuoressa
Direktiivit lähetetyistä työntekijöistä (96/71/EY, 2014/67/EU) koskevat EU-maissa työskentelyä ja asettavat velvoitteita työnantajille 

 Direktiivi koskee palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon

 Sovelletaan jäsenvaltioon sijoittautuneisiin yrityksiin, jotka tarjotessaan valtioiden välillä palveluja lähettävät työntekijöitä työhön 

toisen jäsenvaltion alueelle, tietyin edellytyksin:

” - - direktiiviä sovelletaan, kun 1 kohdassa tarkoitetut yritykset toteuttavat jotain seuraavista valtioiden välisistä toimenpiteistä

a) työntekijän lähettäminen työhön yrityksen lukuun ja sen johdolla jäsenvaltion alueelle kyseisen yrityksen ja asianomaisessa 

jäsenvaltiossa toimivan palvelujen vastaanottajan välillä tehdyn sopimuksen nojalla, jos lähettävän yrityksen ja työntekijän 

välillä on työsuhde työntekijän lähetettynä olon ajan; tai

b) työntekijän lähettäminen jäsenvaltion alueelle työkomennukselle yritysryhmään kuuluvaan toimipaikkaan tai yritykseen, jos 

lähettävän yrityksen ja työntekijän välillä on työsuhde työntekijän lähetettynä olon ajan; tai

c) kun kyse on tilapäistä työvoimaa välittävästä yrityksestä tai työvoiman vuokrausta harjoittavasta yrityksestä , työntekijän 

lähettäminen jonkin jäsenvaltion alueelle sijoittautuneen tai siellä toimintaansa harjoittavan yrityksen käyttöön, jos tilapäistä 

työvoimaa välittävän yrityksen tai työvoiman vuokrausta harjoittavan yrityksen ja työntekijän välillä on työsuhde työntekijän

lähetettynä olon ajan.”
Direktiivin määräyksiä sovelletaan lähtökohtaisesti jo komennuksen ensimmäisestä päivästä lähtien – from day one

Sivu 23#baas26022020



Lähetetyt työntekijät | Sääntelystä pähkinänkuoressa
Esimerkkejä käytännön soveltamistilanteista

Sivu 24

1. Suomalainen yhtiö työnantajana, työntekijä lähtee Saksaan työskentelemään saksalaisen yhtiön tytäryhtiön palvelukseen tekemään 

myynti- ja markkinointityötä ulkoisille asiakkaille pysyen työsuhteessa suomalaisen yhtiön kanssa → Katsotaan lähettämiseksi

2. Myyntipäällikkö ranskalaisesta tytäryhtiöstä tuo kansainvälisiä asiakkaita Ranskasta tutustumaan emoyhtiön toimitiloihin Suomessa 

→ Myyntipäällikön työnantaja eli ranskalainen yhtiö ei todennäköisesti tuota palvelua, jonka perusteella suomalainen yhtiö maksaisi 

ranskalaiselle yhtiölle kompensaatiota → Ei katsota lähettämiseksi

Suomi-yhtiö 
Oy

Saksa-yhtiö 
GmbH

Suomi-yhtiö 
Oy

Ranska-yhtiö 
SARL
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Lähetetyt työntekijät | Sääntelystä pähkinänkuoressa
Direktiivit lähetetyistä työntekijöistä asettavat useita lakisääteisiä velvoitteita työnantajille 

Sivu 25

 Työsuhteen olennaisia vähimmäisehtoja, joita on noudatettava lähetettyjen työntekijöiden työsuhteissa kohdemaan lainsäädännön mukaisesti:

1. Vähimmäispalkat (myös ylityökorvaukset)

2. Palkallisten vuosilomien vähimmäiskesto

3. Enimmäistyöaika ja vähimmäislepoajat

4. Työturvallisuus, työterveys ja työhygienia

5. Tasa-arvoinen kohtelu ja syrjintäkiellot

→ Lähetetyille työntekijöille on kuitenkin tarjottava aina vähintään kotimaan lainsäädännön tasoinen suoja

→ Paikallinen pakottava työlainsäädäntö (tai mahdollisesti yleissoveltuvien työehtosopimusten määräykset) on otettava työntekijän työehdoissa 

huomioon siltä osin, kuin ne ovat työntekijän näkökulmasta paremmat

 Muita lähettävän yhtiön noudatettavia viranomaisvaatimuksia muun muassa:

– Ilmoitusvelvollisuudet kohdemaassa

– Edustajan asettaminen kohdemaahan (esim. Suomeen lähetetyllä työntekijällä on oltava Suomessa edustaja, joka on viranomaisten saatavilla)

– Työaika-asiakirjat ja vuosilomakirjanpito kohdemaan säännökset huomioon ottaen

– Velvollisuus pitää nähtävänä asiakirjoja kohdemaassa

Viranomaisvelvoitteet vaihtelevat kohdemaittain, joten paikallisen kohdemaan viranomaisvelvoitteet selvitettävä aina tapauskohtaisesti paikallisesti 

sovellettavan työlainsäädännön lisäksi
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Yhteenveto | Työoikeudellisia huomioita ulkomaantyössä
Sovellettava työoikeudellinen sääntely kansainvälisissä työskentelytilanteissa
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1. Suomalaiseen yhtiöön työsuhteessa oleva työntekijä lähtee Suomesta komennukselle EU:n jäsenvaltioon

→ Suomen työlainsäädäntö soveltuu, mutta kohdemaan pakottavaa lainsäädäntöä sovelletaan siltä osin, kuin ehdot ovat työntekijälle edullisemmat

+ huomioitava kohdemaan viranomaisvelvoitteet lähetetyille työntekijöille

2.    Suomalaiseen yhtiöön työsuhteessa oleva työntekijä lähtee Suomesta komennukselle EU:n ulkopuolelle

→ Suomen työlainsäädäntö soveltuu, mutta kohdemaan pakottava lainsäädäntö saattaa soveltua joiltakin osin riippuen paikallisesta lainsäädännöstä

→ tarkistettava aina tapauskohtaisesti kohdemaan sääntely ja viranomaisvelvoitteet

Suomi EU:n jäsenvaltio

Suomi
EU:n 

ulkopuolinen 
valtio
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Komennussopimus
Komennussopimus täydentää Suomen työsopimusta ulkomaantyötä koskevilta osin
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 Työsopimuslain (55/2001, muutoksineen) (2 luvun 4 §) mukaan työnantajan tulee vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä antaa selvitys 

työnteon keskeisistä ehdoista hyvissä ajoin ennen kuin työntekijä matkustaa työkohteeseen.

- Selvityksen tulee sisältää vähintään seuraavat seikat:

1. työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka;

2. työnteon alkamisajankohta;

3. määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu 

päättymisaika sekä määräaikaisuuden peruste;

4. koeaika;

5. työntekopaikka tai jos työntekijällä ei ole pääasiallista kiinteää 

työntekopaikkaa, selvitys niistä periaatteista, joiden mukaan 

työntekijä työskentelee eri työkohteissa;

6. työntekijän pääasialliset työtehtävät;

7. työhön sovellettava työehtosopimus;

8. palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä 

palkanmaksukausi;

9. säännöllinen työaika;

10. vuosiloman määräytyminen;

11. irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste;

12. vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä työn kesto, 

valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavat 

rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä työntekijän 

kotiuttamisen ehdot.

 Lisäksi keskeistä on sopia työnantajavelvoitteiden jakautumisesta Suomi-yhtiön ja ulkomaisen yhtiön välillä.

 Komennuksessa on kyse yhtiön merkittävästä taloudellisesta satsauksesta → Sopimus kannattaa laatia huolellisesti

 Yksi sopimus ei sovellu kaikille organisaatioille, toimialoille, työntekijätasoille tai komennustilanteille, vaan sopimukset on syytä räätälöidä 

tapauskohtaisesti.
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Kansainvälisen liikkumisen
verovaikutuksia henkilöverotuksessa
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Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus
Tuloverolain mukaan verovelvollisuus jakaantuu yleiseen ja rajoitettuun verovelvollisuuteen. 

Yleinen verovelvollisuus

 Yksinkertaistettuna yleisesti verovelvollisia ovat Suomessa asuvat 

henkilöt.

 Yleisesti verovelvolliset maksavat Suomeen veroa sekä Suomesta että 

ulkomailta saamistaan tuloista.

→ Maailmanlaajuinen verovelvollisuus Suomeen

 Luonnollinen henkilö on Suomessa yleisesti verovelvollinen, jos hän 

asuu Suomessa.

– Asumisena pidetään sitä, jos henkilöllä on Suomessa varsinainen 

asunto ja koti.

– Yleisesti verovelvollinen on myös henkilö, joka jatkuvasti oleskelee 

Suomessa yli kuuden (6) kuukauden ajan.

– Jos henkilön varsinainen asunto ja koti on tänä aikana Suomessa, 

kuuden kuukauden täyttymistä ei välttämättä edellytetä.

Rajoitettu verovelvollisuus

 Rajoitetusti verovelvollisia ovat lähtökohtaisesti ulkomailla asuvat 

henkilöt.

 Rajoitetusti verovelvolliset maksavat Suomeen veroa vain Suomesta 

saamistaan tuloista.

 Ulkomaille muuttavaan Suomen kansalaiseen sovelletaan kolmen 

vuoden sääntöä:

– Kun Suomen kansalainen muuttaa ulkomaille, häntä pidetään 

yleensä Suomessa asuvana muuttovuonna ja kolmena sitä 

seuraavana vuonna.

– Hänet voidaan kuitenkin katsoa rajoitetusti verovelvolliseksi jo tätä 

ennen, jos hän osoittaa, että hänelle ei ole jäänyt ulkomaille 

muuton jälkeen olennaisia siteitä Suomeen.

 Ulkomaan kansalaisen ja kansalaisuutta vailla olevan henkilön yleinen 

verovelvollisuus Suomessa päättyy lähtökohtaisesti välittömästi, kun 

hän muuttaa pois Suomesta.
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Ulkomaantyö suomalaisen työnantajan palveluksessa

Suomen verotuksen näkökulmasta lyhyet komennukset Suomesta ulkomaille ovat selkeitä.

 Kun suomalaisen yrityksen työntekijä lähetetään ulkomaille alle kuudeksi kuukaudeksi, verotetaan työntekijän palkka 

lähtökohtaisesti Suomessa.

 Mikäli suomalaiselle yritykselle muodostuu työskentelyvaltioon kiinteä toimipaikka, myös työskentelyvaltio voi kuitenkin verottaa 

työntekijän palkan lyhyenkin oleskelun perusteella. 

 Sama tilanne voi syntyä, jos Suomella ja työskentelyvaltiolla ei ole voimassaolevaa verosopimusta. Verosopimustilanteissa 

työskentelyvaltiolla ei pääsääntöisesti ole verotusoikeutta lyhyissä ulkomaankomennuksissa.

 Kaksinkertaisen verotuksen poistamisen menetelmä riippuu siitä, mitä valtioiden välisessä verosopimuksessa on sovittu.

 Suomalaisen työnantajan tulee toimittaa normaaliin tapaan palkasta ennakonpidätys työntekijän verokortin mukaan, maksaa 

sosiaaliturvaan liittyvät maksut ja ilmoittaa palkka tulorekisteriin. 

– Jos työntekijä joutuu samaan aikaan maksamaan ennakkoveroja työskentelyvaltioon, voidaan ennakkoverot pyytää ottamaan 

huomioon Suomen ennakkoperinnässä kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi.
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Enintään kuusi kuukautta kestävä ulkomaantyö
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Ulkomaantyö suomalaisen työnantajan palveluksessa
Yli kuusi kuukautta kestävä ulkomaantyö

 Yli kuusi kuukautta kestävässä ulkomaantyössä Suomesta ulkomaille lähetetyn työntekijän palkka on ns. kuuden kuukauden säännön

perusteella Suomessa verovapaata, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

1) työskentelyvaltiolla on verosopimuksen mukaan verotusoikeus kyseiseen tuloon, jos Suomen ja työskentelyvaltion välillä on 

tuloverotusta koskeva sopimus,

2) kyseessä on vähintään kuusi kuukautta yhtäjaksoisesti kestävä ulkomaantyöskentely, ja

3) työntekijä ei oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin kuutena päivänä kuukautta kohden.

 Säännös koskee ainoastaan palkkatuloa, joten esimerkiksi sosiaalietuudet ja työ- ja käyttökorvaukset eivät ole tämän säännöksen 

nojalla verovapaita tuloja.

 Jos työnantaja voi luotettavasti arvioida, että ulkomaantyö täyttää kuuden kuukauden säännön edellytykset, ennakonpidätykset 

voidaan jättää toimittamatta Suomessa ulkomaantyöskentelyn osalta (ei koske sairausvakuutusmaksua).
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Kuuden kuukauden sääntö

Sivu 32

1) Työskentelyvaltion verotusoikeus 

 Verosopimusten mukainen verotusoikeus työskentelyvaltiolle 

syntyy yleensä, jos työntekijä oleskelee työskentelyvaltiossa yli 

183 päivää 12 kuukauden aikana.

– Verosopimuksesta riippuen tätä ajanjaksoa seurataan 

joko peräkkäiset 12 kuukautta tai kalenterivuoden ajan. 

Oleskeluksi luetaan kaikki päivät, jotka vietetään 

työskentelyvaltiossa.

 Toisaalta, jos suomalaiselle yritykselle muodostuu 

työskentelyvaltioon kiinteä toimipaikka, voi verotusoikeus 

syntyä, vaikka oleskelu ei ylittäisikään ko. aikaa.

 Lisäksi, jos henkilö verosopimuksen mukaan asuu 

työskentelyvaltiossa, työskentelyvaltiolla on aina verotusoikeus 

siellä tehdystä työstä saatuun tuloon.

2) Kuuden kuukauden yhtäjaksoinen työskentely

 Kuuden kuukauden yhtäjaksoinen työskentely ulkomailla ei 

ole sidottu kalenterivuoteen eikä täysiin kalenterikuukausiin.

 Aikaan lasketaan tosiasiallinen työskentelystä johtuva aika. 

Työskentelyn alussa tai lopussa vietetty loma ei pidennä 

työstä johtuvaa oleskeluaikaa.

3) Suomi-päivät eivät ylity

 Yhtäjaksoisen ulkomailla työstä johtuvan oleskelun ei katsota 

keskeytyvän Suomessa käyntien takia, jos Suomessa oleskelu 

ei ylitä keskimäärin kuutta (6) päivää kutakin täyttä 

työskentelykuukautta kohti. 

 Suomi-päiviä laskettaessa merkitystä ei ole sillä, mikä on 

Suomessa käyntien syy tai yhdenjaksoinen kesto.

Kaikkien kolmen edellytyksen tulee täyttyä, jotta kuuden kuukauden sääntö soveltuisi
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Ulkomaisen työnantajan palveluksessa

Sivu 33

 Mikäli työntekijä lähtee ulkomaille muun kuin Suomessa olevan työnantajan palvelukseen, työntekijän palkka verotetaan yleensä

työskentelyvaltiossa.

– Jos työntekovaltiossa oleskellaan enemmän kuin 183 päivää eli noin puoli vuotta, työntekovaltion verotusoikeus syntyy 

(verosopimustilanteet).

– Huomioitava taas se, jos Suomella ja työskentelyvaltiolla ei ole voimassaolevaa verosopimusta, voi työskentelyvaltio voi kuitenkin 

verottaa työntekijän palkan lyhyenkin oleskelun perusteella. 

 Suomen verotuksessa palkkaan voi soveltua kuuden kuukauden sääntö.

– Suomalaisen työntekijän on silti ilmoitettava ulkomaanpalkka Suomen veroilmoituksella, vaikka kuuden kuukauden sääntö 

soveltuisi.

 Jos työntekovaltio verottaa työntekijän palkan eikä palkka ole Suomessa verovapaata, työntekijä voi vaatia kaksinkertaisen verotuksen 

poistamista asuinvaltiossaan eli Suomessa.

 Koska Suomessa ei tässä tilanteessa ole ennakonpidätysvelvollista, tulee työntekijän itse ilmoittaa ulkomaantyönsä palkka 

Verohallinnolle ja huolehtia ennakonpidätysten maksamisesta Suomessa.

Lyhyesti vaikutuksista henkilöverotukseen, kun työntekijä lähtee työhön ulkomaisen työnantajan palvelukseen
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Sosiaaliturva

Sivu 34

 Pääsääntöisesti työntekijä siirtyy ulkomaille töihin lähtiessään kohdemaan sosiaaliturvan piiriin ja sosiaaliturvamaksut maksetaan siten 

myös kohdemaan paikallisen lainsäädännön mukaan.

– Poikkeuksena pääsääntöön, lähetetty työntekijä säilyy kuitenkin vakuutettuna kotimaan sosiaaliturvassa tietyn määräajan riippuen

siitä, työskenteleekö Suomesta lähetetty työntekijä EU/ETA-maassa, sosiaaliturvavaltiossa vai muussa maassa.  

– Lähetetty työntekijä voi työskennellä EU/ETA-maassa enintään kahden vuoden tai poikkeusluvalla esimerkiksi viiden vuoden ajan 

säilyen kotimaan sosiaaliturvassa.

– Työntekijän säilymiseksi Suomen sosiaaliturvan piirissä tulee työntekijälle hakea EU/ETA-alueella tai sosiaaliturvasopimusmaassa

työskentelyä varten A1-todistus Eläketurvakeskuksesta. 

 Keskeistä on se, missä maassa työntekijä työskentelee.

1. EU/ETA-alueella työskenneltäessä kaikki maksut maksetaan vain yhteen maahan.

2. Sosiaaliturvasopimusmaassa työskenneltäessä määräytyy kunkin vakuutuksen (eläke-, tapaturma-, työttömyys ja sairausvakuutus) 

maksun maksumaa sen mukaan, mitä etuuksia sopimus koskee, jolloin mm. eläkemaksut ja sairausvakuutusmaksut voi joutua 

maksamaan eri maihin.

3. Muissa maissa työskenneltäessä noudatetaan molempien maiden sisäisiä säännöksiä, jolloin maksut voi joutua maksamaan 

molempiin maihin.

Ulkomaantyöskentelyn vaikutus sosiaaliturvaan
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Siirtohinnoittelukysymykset

Markku Renko | Partner, Transfer Pricing Services
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Sivu 36

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.
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Miksi siirtohinnoittelusta puhutaan nykyään niin paljon?
Siirtohinnoittelu on yksi kansainvälisen yritysverotuksen keskeisistä osa-alueista

Jopa

60-70%
vuosittaisesta maailmankaupan

kokonaisarvosta syntyy

kansainvälisten konsernien

sisäisistä transaktiosta
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Keskeisiä konsepteja ja terminologiaa
Siirtohinnoittelu | Etuyhteysosapuolet |  Erillisyhtiöperiaate | Markkinaehtoperiaate

 Siirtohinnoittelu (transfer pricing)

Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan etuyhteysosapuolten välisten liiketoimien (esim. tavaroiden ja palvelujen myynti, aineettomien omaisuuserien kehittäminen ja hyödyntäminen

sekä sisäinen rahoitus) hinnoittelua.

 Etuyhteysosapuolet (associated enterprises) 

Etuyhteyssuhteessa olevilla yrityksillä tarkoitetaan OECD:n malliverosopimuksen 9 artiklan 1 kohdassa kuvattua tilannetta, jossa (i) liiketoimen osapuoli osallistuu välittömästi tai 

välillisesti toisen osapuolen johtoon tai valvontaan tahi omistaa osan sen pääomasta; taikka (ii) samat henkilöt välittömästi tai välillisesti osallistuvat sekä sopimusvaltiossa olevan 

yrityksen että toisessa sopimusvaltiossa olevan yrityksen johtoon tai valvontaan tahi omistavat osan niiden pääomasta. Yleisimmin etuyhteyssuhde vallitsee samaan konserniin 

kuuluvien yhtiöiden välillä.

 Erillisyhtiöperiaate (separate entity principle)

OECD-jäsenvaltioiden valitsema menetelmä oikeudenmukaisen valtiokohtaisen verokertymän saavuttamiseksi ja kansainvälisen kahdenkertaisen verotuksen riskin

minimoimiseksi. Erillisyhtiöperiaatetta sovellettaessa monikansallisen konsernin muodostavat juridisesti erilliset yhtiöt laskevat perinteisten kirjanpidon menetelmien avulla kukin 

oman asuinvaltio- ja lähdevaltioperiaatteiden noudattamisen seurauksena muodostuvan tuloksensa.

 Markkinaehtoperiaate (arm’s length principle)

Erillisyhtiöperiaatteen mukaisen yhtiökohtaisesti määritellyn verotettavan tulon oikeellisuuden kannalta on olennaista, että rajat ylittävissä etuyhteysliiketoimissa kohteena olevan 

tavaran, palvelun tai aineettoman omaisuuserän siirtohinta (transfer price), osapuolten välillä vastaa itsenäisten markkinatoimijoiden vastaavassa tilanteessa soveltamaa hintaa.
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Kansallinen ja kansainvälinen sääntelykehys 1/2

Siirtohinnoittelun sääntelykehys koostuu paitsi kansallisista lainsäädännöistä, myös suurelta osin kansainvälisen tason ohjeistuksista

 OECD:

‒ Model Tax Convention on Income and on Capital (Art. 9: Associated enterprises & Art. 25: Mutual agreement procedure)

‒ Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations

 UN: 

‒ Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries (Art. 9: Associated enterprises & Art. 25: MAP)

‒ Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries

 EU: Joint Transfer Pricing Forum (JTPF)

‒ Code of conduct for the effective implementation of the Arbitration Convention

‒ Code of conduct on transfer pricing documentation for associated enterprises in the EU

‒ Guidelines for Advance Pricing Agreements (APAs) in the EU

‒ Guidelines on low-value-adding intra-group services

‒ Potential approaches to non-EU triangular cases

‒ Report on application of the profit split method within the EU

‒ Report on Small and Medium Enterprises (SMEs) and Transfer Pricing

‒ Report on Cost Contribution Arrangements on Services not creating Intangible Property (IP)

‒ Report on Secondary Adjustments

‒ Report on Transfer Pricing Risk Management

‒ Report on Compensating Adjustments

Sivu 39

Suomi:

VML 14 a-c §, 
31 § & 32.4 §

+
verosopimukset

+
VML 28 §

(tietyissä tilanteissa)
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 OECD-tarkkailijajäsen

 Kansalliset säännökset 
voimaan 1997, päivitys 2012

Brasilia

 OECD-jäsenvaltio

 Kansalliset säännökset 
voimaan 1986, päivitys 2011

Yhdysvallat

 OECD-tarkkailijajäsen

 Kansalliset säännökset 
voimaan 1983, päivitys 2008

Saksa

 OECD-tarkkailijajäsen

 Kansalliset säännökset 
voimaan 2012

venäjä

 OECD-tarkkailijajäsen

 Kansalliset säännökset 
voimaan 1991, päivitys 2008

Kiina

 OECD-tarkkailijajäsen

 Kansalliset säännökset voimaan 
2001, päivitys 2013

Intia

 OECD-tarkkailijajäsen

 Kansalliset säännökset 
voimaan 1995, päivitys 2012

Etelä-Afrikka

Kansallinen ja kansainvälinen sääntelykehys 2/2

Kansallisen siirtohinnoittelusääntelyn määrä on tasaisesti lisääntynyt 1990-luvulta lähtien ja kattaa nykyisellään käytännössä koko maailman

Sivu 40

 OECD-jäsenvaltio

 Kansalliset säännökset 
voimaan 2007

Suomi
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Siirtohinnoittelu käytännössä | Tyypillinen siirtohinnoitteluprosessi
Tyypillisen siirtohinnoitteluprosessin eri vaiheet pyrkivät varmistamaan ennakoitavan verotusvallan jaon kahden valtion välillä

Design Implement Monitor Document Inspect Appeal

ResolveDispute prevention
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e
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Negotiate Communicate
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Siirtohinnoittelu käytännössä | Markkinaehtoisen hinnan asettaminen 1/2

Sisäinen toimintamallin suunnittelulla pyritään siirtohinnoittelun ja arvonmuodostuksen välisen yhteyden varmistamiseen

Konserniyhtiö A Konserniyhtiö B
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Siirtohinnoittelu käytännössä | Markkinaehtoisen hinnan asettaminen 2/2

Sisäinen toimintamallin suunnittelulla pyritään siirtohinnoittelun ja arvonmuodostuksen välisen yhteyden varmistamiseen

Konserniyhtiö A Konserniyhtiö B

Arvon

muodostuminen?

DEMPE-toiminnot?

Pääkonttorin sijainti?

Asema markkinalla

& toimialalla?

Keskeiset työntekijät?

Aineettomat?

Paikallinen lainsäädäntö & viranomaiset?

Liiketoimintastrategia ja kannustimet?

Verotuksellinen

asema?

Hallinnollinen

vaiva?

Historia?

Tulevaisuuden

suunnitelmat?

Omistussuhteet?

IT-järjestelmät?

Sisäinen

valta-asetelma?
Vertailutieto?
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Siirtohinnoittelu käytännössä | Tyypillinen malli
Osapuolten luokittelu auttaa hahmottamaan markkinaehtoisen kompensaation määrää 

Valmistus Myynti

Sivu 44

Päämies
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Siirtohinnoittelu käytännössä | Tyypillinen malli
Konsernina toimimisen etu perustuu synergioihin

Valmistus Myynti

Sivu 45

Päämies

Liiketoiminnan riskit / 

mahdollisuudet

Tuotekehitystoiminnot

Keskeiset henkilöt
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Siirtohinnoittelu käytännössä | Tyypillinen malli
Valmistustoiminnan osalta tulee selvittää toiminnan itsenäisyyden aste

Valmistus Myynti

Sivu 46

Päämies
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Liiketoiminnan riskit / 

mahdollisuudet

Tuotekehitystoiminnot

Keskeiset henkilöt

Suorittavaa toimintaa

Tuotantomenetelmät?

Kapasiteetin hallinta

Tuotekehitys



Siirtohinnoittelu käytännössä | Tyypillinen malli
Mitä tarkoittaa, että osapuoli on liiketoimen yksinkertaisempi osapuoli?

Valmistus Myynti
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Päämies
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Liiketoiminnan riskit / 

mahdollisuudet

Tuotekehitystoiminnot

Keskeiset henkilöt

Suorittavaa toimintaa

Tuotantomenetelmät?

Kapasiteetin hallinta

Tuotekehitys

Cost plus / Net cost plus



Siirtohinnoittelu käytännössä | Tyypillinen malli
Erityisesti toiminnan aloitusvaiheessa on kriittistä suunnitella tavat oikaista myyntiyhtiön tulos markkinaehtoiseksi

Valmistus Myynti
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Päämies
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Suorittavaa toimintaa

Tuotantomenetelmät?

Kapasiteetin hallinta

Tuotekehitys

Liiketoiminnan riskit / 

mahdollisuudet

Tuotekehitystoiminnot

Keskeiset henkilöt

Rooli suhteessa asiakkaisiin?

Markkinointi

Tavoitteiden asettaminen

Kompensaatiomallit

Tuotteiden toimitus asiakkaille

Cost plus / Net cost plus
TNMM 

Operating margin / Net cost plus



Siirtohinnoittelu käytännössä | Tyypillinen malli
Päämiehen kompensaation tulee seurata liiketoiminnan keskeisiä – arvoa luovia – toimintoja

Valmistus Myynti
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Päämies
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Liiketoiminnan riskit / 

mahdollisuudet

Tuotekehitystoiminnot

Keskeiset henkilöt

Suorittavaa toimintaa

Tuotantomenetelmät?

Kapasiteetin hallinta

Tuotekehitys

Rooli suhteessa asiakkaisiin?

Markkinointi

Tavoitteiden asettaminen

Kompensaatiomallit

Tuotteiden toimitus asiakkaille

Residual profit / loss

Cost plus / Net cost plus TNMM (OM)



Siirtohinnoittelun tulevaisuudennäkymiä
Sekä kotimainen että kansainvälinen siirtohinnoitteluympäristö on jatkuvan muutoksen tilassa

 Lisääntyvä mielenkiinto kv. konsernien vero- ja 
siirtohinnoittelutoimia kohtaan (organisaatiot ja järjestöt, 
paikalliset viranomaiset, media)

→ Aineettomat ja sisäinen rahoitus

→ Lisääntyvä hallinnollinen taakka ja laajemmat
raportointivaatimukset

→ Läpinäkyvyys ja tietojenvaihto

→ Suurten tietomassojen ja kvantitatiivisten riskianalyysien
hyödyntäminen valvonta- ja tarkastustoiminnan
ohjaamisessa

 OECD BEPS-projektin suositusten kansallinen implementointi

→ Vaihtelevat kansalliset käytännöt ja implementointiaikataulut

→ EU hakee entistä aktiivisempaa koordinaattorin ja 
yhtenäistäjän roolia myös yritysverotuksen saralla

 Painopisteen siirtyminen proaktiiviseen riskien tunnistamiseen ja 
torjuntaan (verovelvolliset & viranomaiset)

→ ”Culture of compliance”
→ Ex ante vs. ex post

→ Reaaliaikainen (horisontaalinen) valvonta

→ Ennakkohinnoittelusopimukset (APAs)

 Lisääntyvät siirtohinnoitteluriidat → lähes pakottava tarve
tehokkaille riidanehkäisy ja -ratkaisumekanismeille.

 Markkinaehtoperiaatteen tulevaisuus?

→ Voitonjakomenetelmä (profit split)

→ CCCTB
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