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Ajankohtaiskatsaus BEPS-hankkeen etenemiseen 

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 

Keskiviikko 20.5.2015 klo 9.00-11.30 



Sivu 2 Coffee at Alder & Sound’s | 11.2.2015 

1. Alkusanat 

 

2. Alustus BEPS-hankkeen taustaan ja nykytilaan 

 

3. Toimenpiteiden nykytila ja tulevaisuuden odotukset: Toimenpiteet 1-7 

 pääpaino viime aikoina edistyneissä toimenpiteissä 3 & 7 

 

4. Toimenpiteiden nykytila ja tulevaisuuden odotukset: Toimenpiteet 8-15 

 pääpaino viime aikoina edistyneissä toimenpiteissä 8, 11 & 12 

 

Breakfast at Alder & Sound’s 20.5.2015 | Seminaarin agenda 

Ajankohtaiskatsaus BEPS-hankkeen etenemiseen 
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 OECD käynnisti vuoden 2013 alussa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) -nimellä kulkevan hankkeen 

- G20-ryhmän epävirallinen mandaatti; mukana 44 maata 

- Keskeisenä tavoitteena on edistää kansallisten veropohjien suojelua ja sopimattomaksi katsotun veronvälttelyn 

estämistä tukevia toimenpiteitä. 

 Hankkeen etenemistä ohjaa 15-kohtainen toimenpidesuunnitelma (BEPS Action Plan)  

 

 Toimenpiteiden suunniteltu toteutusaikataulu yltää syyskuusta 2014 joulukuulle 2015 

OECD BEPS | Alustus hankkeen taustaan ja nykytilaan 

Keskeisenä tavoitteena on edistää kansallisten veropohjien suojelua ja veronvälttelyn estämistä tukevia toimenpiteitä 
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1. Tax challenges of the digital economy 

2. Neutralise the effects of hybrid mismatch arrangements 

3. Strengthen CFC rules 

4. Limit base erosion via interest deductions and other financial 

payments 

5. Counter harmful tax practices more effectively,  

taking into account transparency and substance 

6. Prevent treaty abuse 

7. Prevent the artificial avoidance of PE status 

8. [Transfer pricing & value creation] Intangibles 

 

 

OECD BEPS | Alustus hankkeen taustaan ja nykytilaan (jatkuu) 

Hankkeen etenemistä ohjaa 15-kohtainen toimenpidesuunnitelma (BEPS Action Plan) 

9. [Transfer pricing & value creation] Risks and capital 

10. [Transfer pricing & value creation] Other high-risk transactions 

11. Establish methodologies to collect and analyse data  

on BEPS and the actions to address it 

12. Require taxpayers to disclose their aggressive tax planning 

arrangements 

13. Re-examine transfer pricing documentation 

14. Make dispute resolution mechanisms more effective 

15. Develop a multilateral instrument 
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OECD BEPS | Hankkeen nykytila (päivitetty 20.5.2015) 

Toimenpide 1 

Toimenpide 2 

Toimenpide 3 

Toimenpide 4 

Toimenpide 5 

Toimenpide 6 

Toimenpide 8 

Toimenpide 9 

Toimenpide 11 

Toimenpide 14 

Toimenpide 15 

Valmisteleva työ käynnissä Keskusteluluonnos julkaistu Alustava ohjeistus julkaistu Lopullinen ohjeistus julkaistu Status 

Toimenpide 7 

Toimenpide 12 

Toimenpide 10 

Toimenpide 13 

Syyskuu / joulukuu 2015 



Markku Renko | Senior Associate 
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 Ei voida erottaa muusta taloudesta 

- Linkitetty muihin toimenpiteisiin 

 Vaihtoehtoisia tapoja puuttua haasteisiin 

- Kiinteän toimipaikan muodostuminen 

- Lähdeverotus 

- Arvonlisäverolain muutokset 

 Muiden BEPS-raporttien valmistuttua arvioidaan niiden vaikutusta myös digitaaliseen talouteen (syyskuu / joulukuu 2015) 

 

 

Toimenpide 1: Digitaaliseen kaupankäyntiin liittyvät verotukselliset haasteet 

Digitaalista kaupankäyntiä ja siihen liittyviä kansainvälisen verotuksen kysymyksiä ei voida käsitellä erillään 

Toimenpiteen nykytila 
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 Lähinnä suosituksia liittyen verokohtelun vastaamattomuustilanteisiin: 

1. Kansallisiin lainsäädäntöihin 

2. OECD:n malliverosopimukseen 

 Jatkotyöskentelyä 

- Ohjausta suositusten implementointiin 

- Suositusten jatkokehittelyä 

- Tavoiteaikataulu syyskuu 2015 

Toimenpide 2: Verotusjärjestelmien epäyhteneväisyyksien hyödyntämisen estäminen 

Toimenpiteen tavoitteiden saavuttaminen vaatii muutoksia sekä kansalliseen että kansainväliseen sääntelyyn 

Toimenpiteen nykytila 
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 Tavoitteena luoda suosituksia kansallisten väliyhteisölainsäädäntöjen yhtenäistämiseksi 

 Ensimmäinen keskusteluluonnos julkistettu huhtikuussa 2015 

 viimeistelty versio mahdollisista suosituksista odotettavissa syys- / joulukuuhun 2015 mennessä 

 Vaihtoehtoisia lähestymistapoja 

 EU-oikeuden huomioiminen 

 

 

 

 

Toimenpide 3: Väliyhteisölainsäädännön kehittäminen 

OECD:n jäsenvaltioiden väliyhteisölainsäädännöt eroavat merkittävästi toisistaan   

Toimenpiteen nykytila 
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 Väliyhteisön määritelmä 

- Laaja sovellettavuus erilaisiin juridisiin toimintamuotoihin 

- Verotuksen vastaamattomuustilanteet (hybrid mismatch) 

 Soveltamiskynnys 

- Merkittävästi alempi efektiivinen veroaste 

 Väliyhteisölainsäädännön soveltamisen vaatima kontrolli 

- Kontrollin tyyppi 

- Kontrollin aste 

 

 

Toimenpide 3: Väliyhteisölainsäädännön kehittäminen (jatkuu) 

Milloin väliyhteisölainsäädäntöä tulisi soveltaa? 

Toimenpiteen nykytila 
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 Väliyhteisötulon määrittäminen, laskeminen ja kohdistaminen 

- Täysi / osittainen sisällyttäminen 

- Laskentajärjestelmä 

- Verovelvollinen, tulon määrä, tulon jaksottaminen, tulon luokitteleminen, veroaste 

 Kaksinkertaisen verotuksen välttäminen 

- Väliyhteisötulon lähdevaltion verotus 

- Tulo verotetaan väliyhteisötulona useassa valtiossa 

- Väliyhteisötulo myös osinkotuloa 

 

 

Toimenpide 3: Väliyhteisölainsäädännön kehittäminen (jatkuu) 

Miten väliyhteisölainsäädäntöä tulisi soveltaa? 

Toimenpiteen nykytila 
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 Tavoitteena luoda suosituksia kansallisen lainsäädännön kehittämiseksi 

 Laaja määritelmä korolle ja korkoa taloudellisesti vastaaville erille 

 Vähennysoikeuden lähtökohtana konsernin ulkoiset korkokulut 

 Vähennysoikeus sidottu taloudelliseen toimintaan (tuloslaskelma / tase) 

 Korkokatto- / alikapitalisointisäännökset 

 Konsernitason ja yrityskohtaisen tarkastelun yhdistäminen 

 Konsernin optimaalista rahoitusrakennetta pohdittaessa tulee jatkossa ottaa huomioon myös OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeistuksen kehittyminen sekä sen (mahdollisesti ristiriitainen) suhde kansalliseen lainsäädäntöön 

 

Toimenpide 4: Korkojen vähennysoikeus 

Keskusteluluonnoksessa esitetty lähtökohta eroaa radikaalisti nykyisistä käytännöistä 

Toimenpiteen nykytila 
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 Jatkaa aiemman OECD-foorumin (Forum of Harmful Tax Practices) työtä 

- Suosivan sääntelyn tarkasteleminen jäsenvaltioissa (syyskuu 2014) 

- OECD:hen kuulumattomien valtioiden osallistaminen (syyskuu 2015) 

- Analyysin kehittäminen sen selvittämiseksi, mahdollistaako lainsäädäntö haitallisen verosuunnittelun  

(joulukuu 2015) 

 Immateriaalioikeuksista saatavien tulojen verokohtelu 

 Automaattinen tietojenvaihto 

- Ennakkotiedot, hinnoittelusopimukset (APA) 

Toimenpide 5: Haitallisen verosuunnittelun torjuminen 

Haitallisen verosuunnittelun torjumisessa avainasemassa on suosivan sääntelyn tarkasteleminen jäsenvaltioissa  

Toimenpiteen nykytila 
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 ”The Modified Nexus Approach” hyväksyttiin yhteiseksi lähestymistavaksi G20-kokouksessa marraskuussa 2014 

 Kyseessä aineettomista omaisuuseristä saatavan hyödyn kytkemistä (tulonmuodostukseen) liittyviin 

tuotekehityskustannuksiin korostava lähestymistapa 

 Hyväksytyn lähestymistavan vastaisen (suosivan) kansallisen kohtelun piiriin ei uusia yhtiöitä tai uusia aineettomia 

omaisuuseriä kesäkuun 2016 jälkeen 

 Hyväksytyn lähestymistavan vastainen (suosiva) kansallinen kohtelu on purettava kesäkuuhun 2021 mennessä 

 Valitussa lähestymistavassa R&D-yhtiöiden tuotekehitystoimintaan liittyvien kulujen vähennyskelpoisuutta voidaan korottaa 

30 prosentilla, kuitenkin korkeintaan yhtiöiden ulkoistettujen kehityskustannusten sekä aineettoman omaisuuden 

hankintaan liittyvien kustannusten yhteenlaskettuun summaan saakka. 

Toimenpide 5: Haitallisen verosuunnittelun torjuminen (jatkuu) 

”The Modified Nexus Approach” hyväksyttiin yhteiseksi lähestymistavaksi G20-kokouksessa marraskuussa 2014 

Toimenpiteen nykytila 
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 Malliverosopimuksen ja kansallisen lainsäädännön kehittäminen verosopimusten hyväksikäytön estämiseksi 

 Verosopimusten tarkoituksen kirkastaminen: kaksinkertaisen verotuksen välttäminen, ei ”nollaverotuksen” mahdollistaminen 

 Suosituksia verosopimusten solmimistilanteisiin 

 Marraskuussa 2014 julkaistussa seurantaraportissa käytännön soveltamiseen liittyviä kysymyksiä: 

- Limitation on benefits (LOB) 

- Principal purposes test (PPT) 

 Lopullinen versio odotettavissa syyskuussa 2015 

Toimenpide 6: Verosopimusten väärinkäyttämisen estäminen 

Toimenpiteen tavoitteena on malliverosopimuksen ja kansallisen lainsäädännön kehittäminen väärinkäytösten estämiseksi 

Toimenpiteen nykytila 



Sivu 16 Breakfast at Alder & Sound’s | 20.5.2015 

 Lokakuussa 2014 julkaistun keskusteluasiakirjan vieminen käytäntöön 

 Muutosehdotukset malliverosopimukseen ja sen kommentaariin 

 Jakautuu kolmeen osaan: 

- Komissionäärien käyttäminen verotettavan tulon pienentämiseksi 

- Verosopimuksen poissulkevan listan hyväksikäyttö 

- Sopimusten pilkkominen rakennustoiminnassa 

Toimenpide 7: Kiinteän toimipaikan muodostumisen keinotekoisen välttämisen estäminen 

Keskusteluluonnoksessa esitetään konkreettisia muutoksia malliverosopimukseen 

Toimenpiteen nykytila 
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 Komissionäärin muodostama kiinteä toimipaikka 

- Sopimuksen solmiminen yrityksen nimissä, tai; 

- Sopimuksen keskeisten osien neuvottelu 

 Ei soveltuisi jälleenmyyjään 

 Agenttia ei katsottaisi epäitsenäiseksi sillä perusteella, että sillä olisi ainoastaan yksi päämies 

Toimenpide 7: Kiinteän toimipaikan muodostumisen keinotekoisen välttämisen estäminen 

Komissionäärijärjestelyillä on katsottu olevan negatiivinen vaikutus kohdemaan verotukseen 

Toimenpiteen nykytila 
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 Valmistelevat tai avustavat toimet kiinteän toimipaikan muodostumisessa 

- Poissulkeva lista koskisi vain valmistelevia tai avustavia toimia 

- Toimintojen jakaminen etuyhteystoimijoiden kesken 

 Rakennustoiminnan sopimusten ajallinen pilkkominen 

 Vakuutustoimintaan ei ehdoteta erillistä sääntelyä 

Toimenpide 7: Kiinteän toimipaikan muodostumisen keinotekoisen välttämisen estäminen 

Toimintojen merkitys liiketoiminnalle on muuttunut verosopimusten solmimisen ajankohdasta  

Toimenpiteen nykytila 
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PROPOSAL 1: CHANGES TO PARAGRAPHS 5 AND 6 OF ARTICLE 5  

Replace paragraphs 5 and 6 of Article 5 by the following (changes to Option B as it read in the October 2014 

discussion draft appear in bold italics for additions and strikethrough for deletions):  

 

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 but subject to the provisions of paragraph 6, where 

a person is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise and, in doing so, habitually concludes 

contracts, or negotiates the material elements of contracts, that are  

a)  in the name of the enterprise, or  

b)  for the transfer of the ownership of, or for the granting of the right to use, property owned by that  

enterprise or that the enterprise has the right to use, or  

c)  for the provision of services by that enterprise,  

that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities 

which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those 

mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed 

place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.  

 

 

 

 

6. a) Paragraph 5 shall not apply where the person acting in a Contracting State on behalf of an 

enterprise of the other Contracting State carries on business in the first-mentioned State as an 

independent agent acting on behalf of various persons and acts for the enterprise in the ordinary course 

of that business. Where, however, a person acts exclusively or almost exclusively on behalf of one or 

more enterprises to which it is connected one enterprise or associated enterprises, that person shall 

not be considered to be an independent agent within the meaning of this paragraph with respect to any 

such enterprise.  

b) For the purpose of this Article, a person shall be connected to an enterprise if one possesses 

at least 50 per cent of the beneficial interests in the other (or, in the case of a company, at least 

50 per cent of the aggregate vote and value of the company’s shares or of the beneficial equity 

interest in the company) or if another person possesses at least 50 per cent of the beneficial 

interest (or, in the case of a company, at least 50 per cent of the aggregate voting power and 

value of the company’s shares or of the beneficial equity interest in the company) in the person 

and the enterprise. In any case, a person shall be considered to be connected to an enterprise if, 

based on all the relevant facts and circumstances, one has control of the other or both are under 

the control of the same persons or enterprises.  
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OECD:n malliverosopimuksen 5 artikla: Kiinteä toimipaikka 

1. Tätä sopimusta sovellettaessa sanonnalla "kiinteä toimipaikka" tarkoitetaan kiinteää liikepalkkaa, josta 

yrityksen toimintaa kokonaan tai osaksi harjoitetaan. 

2. Sanonta "kiinteä toimipaikka" käsittää erityisesti: 

a) yrityksen johtopaikan; 

b) sivuliikkeen; 

c) toimiston; 

d) tehtaan; 

e) työpajan; ja 

f) kaivoksen, öljy- tai kaasulähteen, louhoksen tai muun paikan, josta luonnonvaroja otetaan. 

3. Paikka, jossa harjoitetaan rakennus- tai asennustoimintaa, muodostaa kiinteän toimipaikan vain, jos 

toiminta kestää yli kaksitoista kuukautta. 

4. Tämän artiklan edellä olevien määräysten estämättä sanonnan "kiinteä toimipaikka" ei katsota käsittävän: 

a) järjestelyjä, jotka on tarkoitettu ainoastaan yritykselle kuuluvien tavaroiden varastoimista, näytteillä 

pitämistä tai luovuttamista varten; 

b) yritykselle kuuluvan tavaravaraston pitämistä ainoastaan varastoimista, näytteillä pitämistä tai 

luovuttamista varten; 

c) yritykselle kuuluvan tavaravaraston pitämistä ainoastaan toisen yrityksen toimesta tapahtuvaa 

muokkaamista tai jalostamista varten; 

 

d) kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan tavaroiden ostamiseksi tai tietojen keräämiseksi 

yritykselle; 

e) kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan muun luonteeltaan valmistelevan tai avustavan 

toiminnan harjoittamiseksi yritykselle; 

f) kiinteän liikepaikan pitämistä ainoastaan a) - e) kohdassa mainittujen toimintojen yhdistämiseksi, 

edellyttäen, että koko se kiinteästä liikepaikasta harjoitettava toiminta, joka perustuu tähän 

yhdistämiseen, on luonteeltaan valmistelevaa tai avustavaa. 

5. Jos henkilö, olematta itsenäinen edustaja, johon 6 kappaletta sovelletaan, toimii yrityksen puolesta 

sekä hänellä on sopimusvaltiossa valtuus tehdä sopimuksia yrityksen nimissä ja hän käyttää 

valtuuttaan siellä tavanomaisesti, katsotaan tällä yrityksellä 1 ja 2 kappaleen määräysten estämättä 

olevan kiinteä toimipaikka tässä valtiossa jokaisen toiminnan osalta, jota tämä henkilö harjoittaa 

yrityksen lukuun. Tätä ei kuitenkaan noudateta, jos tämän henkilön toiminta rajoittuu sellaiseen, joka 

mainitaan 4 kappaleessa ja joka, jos sitä harjoitettaisiin kiinteästä liikepaikasta, ei tekisi tätä kiinteää 

liikepaikkaa kiinteäksi toimipaikaksi mainitun kappaleen määräysten mukaan. 

6. Yrityksellä ei katsota olevan kiinteää toimipaikkaa sopimusvaltiossa pelkästään sen vuoksi, että se 

harjoittaa liiketoimintaa siinä valtiossa välittäjän, komissionäärin tai muun itsenäisen edustajan 

välityksellä, edellyttäen, että tämä henkilö toimii säännönmukaisen liiketoimintansa rajoissa. 

7. Se seikka, että sopimusvaltiossa asuvalla yhtiöllä on määräämisvalta yhtiössä - tai siinä on 

määräämisvalta yhtiöllä - joka asuu toisessa sopimusvaltiossa taikka joka tässä toisessa valtiossa 

harjoittaa liiketoimintaa (joko kiinteästä toimipaikasta tai muulla tavoin), ei itsestään tee kumpaakaan 

yhtiötä toisen kiinteäksi toimipaikaksi. 



Seuraava A&S-seminaari järjestetään kesäkuun alussa: 

Aineettomat omaisuuserät  

kansainvälisessä verotuksessa 

Can’t touch this 

Keskiviikko 3.6.2015 klo 9.00-12.00 

Paikkoja rajoitetusti, varaa omasi osoitteessa:  

www.aldersound.fi 



Petteri Rapo | Senior Associate 
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 Syyskuussa 2014 julkaistiin uudistuksia ja muutoksia OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden lukuihin I, II ja VI;  

sisältäen mm. uusitun aineettomien määritelmän 

 Kokonaan uutta ohjeistusta: 

- Location savings and other local market features; 

- Assembled workforce; 

- Group synergies. 

 Lisäksi laajennettua ohjeistusta ja runsaasti esimerkkejä aineettomien omaisuuserien siirtohinnoitteluun ja 

markkinaehtoisuuden arviointiin liittyen 

Toimenpide 8: Aineettomien siirtohinnoittelu 

BEPS-toimenpiteet 8-10 pyrkivät varmistamaan markkinaehtoisen siirtohinnoittelun ja arvonmuodostuksen välisen yhteyden 

Toimenpiteen nykytila 
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Not an intangible (for transfer pricing purposes) 

A physical or 

financial asset? 

Yes 

A relevant intangible for transfer pricing purposes 

No 
A registered or 

unregistered 

intellectual 

property right? 

Goodwill or 

ongoing 

concern value? 

A market 

specific 

characteristic  

(incl. location 

savings)? 

Can the item in 

question be 

considered as... 

A group synergy  

-related benefit? 

An assembled 

workforce  

-related benefit? 

Is it capable of being owned or controlled for use in commercial activities? 

Would a transfer (of the item) be compensated in a transaction  

between independent parties in comparable circumstances? 

No No No No 

No 

Yes Yes 

Yes Yes Yes 

Yes 

No 

No 

Potentially relevant for comparability and / or arm’s length analysis 
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 Huhtikuussa 2015 julkaistiin puolestaan kustannustenjakojärjestelyjä (Cost Contribution Arrangement; CCA) koskeva 

keskusteluluonnos: 

- Taustalla tavoite markkinaehtoisen siirtohinnoittelun ja arvonmuodostuksen välisen yhteyden varmistamisesta 

- Uudistettua ohjeistusta erityisesti aineettomien omaisuuserien kehittämiseen ja kunkin järjestelyyn osallistuvan 

osapuolen panoksen arvostamisesta 

 Seuraava keskusteluluonnos tulossa toukokuun 2015 lopulla, koskien erityisesti osapuolten kantamia riskejä ja vaikeasti 

arvostettavissa olevia aineettomia. Viimeistelty versio uudesta ohjeistuksesta odotettavissa syyskuuhun 2015 mennessä. 

Toimenpide 8: Aineettomien siirtohinnoittelu (jatkuu) 

BEPS-toimenpiteet 8-10 pyrkivät varmistamaan markkinaehtoisen siirtohinnoittelun ja arvonmuodostuksen välisen yhteyden 

Toimenpiteen nykytila 
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 Tavoitteena kehittää konsernien sisäistä riskien siirtoa sekä liiallisen pääoman allokointia koskevaa sääntelyä 

 linkittyy tiiviisti toimenpiteen nro 4 (korkojen vähennysoikeus) tavoitteisiin ja tuotoksiin 

 Ensimmäinen keskusteluluonnos joulukuussa 2014 liittyen OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden luvun I uudistamiseen: 

- Kaupallisten tai rahoituksellisten suhteiden oikea tunnistaminen tai sivuuttaminen (uudelleenkarakterisointi) 

 riskin korostunut merkitys arvioinnissa (tuotto/riski –suhde; riskienhallinta; riskin jakautuminen osapuolten kesken) 

- Erityiset toimenpiteet (special measures) siirtohinnoittelun ja arvonmuodostuksen välisen yhteyden varmistamiseksi 

 vaikeasti arvostettavat aineettomat, ylikapitalisaatio, substanssivaatimukset, CFC-täydennyssääntö 

 vaativat merkittävää jatkotyöstöä 

 Viimeistelty versio mahdollisesta uudesta ohjeistuksesta odotettavissa syyskuuhun 2015 mennessä 

Toimenpide 9: Riskit ja pääoma 

BEPS-toimenpiteet 8-10 pyrkivät varmistamaan markkinaehtoisen siirtohinnoittelun ja arvonmuodostuksen välisen yhteyden 

Toimenpiteen nykytila 
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 (BEPS-näkökulmasta) korkean riskin liiketoimi = erityisesti kansainvälisten konsernien yhteydessä esiintyvä järjestely 

 Tavoitteena selkiyttää liiketoimien mahdollisen uudelleenkarakterisoinnin edellytyksiä sekä tarjota lisäohjeistusta 

siirtohinnoittelumenetelmien soveltamiseen ja sisäisten palvelumaksujen ja kuluveloitusten sääntelyyn liittyen 

 Marraskuussa 2014 keskusteluluonnos keskittyen muutoksiin erityisesti vähän lisäarvoa tuottavien rutiinipalvelujen osalta  

- Uutena ohjeistuksena yksinkertaistettu allokaatio sekä katetasoja koskeva suojasatamasäännös 

 Erityisesti kustannustenjakojärjestelmiä (Cost Contribution Arrangement, CCA) koskeva keskusteluluonnos julkaistiin 

huhtikuussa 2015; viimeistelty versio mahdollisesta uudesta ohjeistuksesta odotettavissa syyskuuhun 2015 mennessä 

- Luvassa paitsi vähentynyttä hallinnollista vaivaa myös lisääntynyttä epäluuloa veloitusten asianmukaisuudesta 

 

Toimenpide 10: Muut korkean riskin liiketoimet 

BEPS-toimenpiteet 8-10 pyrkivät varmistamaan markkinaehtoisen siirtohinnoittelun ja arvonmuodostuksen välisen yhteyden 

Toimenpiteen nykytila 
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 Tavoitteena kehittää tiedonkeruumenetelmiä ja analyysitapoja kansallisten veropohjien murenemisen ja sopimattomaksi 

katsotun veronvälttelyn taloudellisten vaikutusten arvioimiseksi 

 Lokakuussa 2014 julkaistu lausuntopyyntö tavoitteita tukevien tietolähteiden ja menetelmien tunnistamiseksi 

 Huhtikuussa 2015 keskusteluluonnos veropohjien murenemiseen liittyvistä analyysityökaluista ja tietolähteistä 

 Loppuraportti odotettavissa syyskuuhun 2015 mennessä 

- Vaikuttanee lähinnä kansallisten vero- ja tilastointiviranomaisten työtapoihin yhtenäistäen niitä eri maiden välillä 

- Mahdollista merkitystä myös veroviranomaisten riskianalyysikohteiden ja -painotusten kannalta 

 

 

Toimenpide 11: BEPS-tietojen kerääminen ja taloudellinen analysointi 

BEPS-hankkeen tavoitteiden täyttymisen varmistamiseksi nykyisiä tiedonkeruu- ja anyysimenetelmiä on kehitettävä 

Toimenpiteen nykytila 
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 Tavoitteena luoda suosituksia koskien verosuunnittelurakenteiden pakollista ennakkoilmoittamista kansallisille 

veroviranomaisille 

- Ilmoittamisvelvollisuus joko lainsäädännön tai corporate governance -sääntelyn tasolla 

 Ensimmäinen keskusteluluonnos julkaistiin maaliskuussa 2015: 

- Taustalla tietyt kansalliset ennakkoraportointijärjestelmät (esim. Etelä-Afrikka, Iso-Britannia, Yhdysvallat) 

- Tavoitteena määritellä (i) raportointivelvollinen (verovelvollinen vs. neuvonantaja); (ii) raportoinnin sisältö ja laajuus;  

(iii) raportoinnin ajankohta (suunnittelu vs. implementointi) ja (iv) seuraukset ja sanktiot. 

 Viimeistelty versio mahdollisista suosituksista odotettavissa syyskuuhun 2015 mennessä 

 

 

Toimenpide 12: Pakollinen verosuunnittelurakenteiden ennakkoilmoittaminen 

Verosuunnittelurakenteiden pakollisen ennakkoilmoittamisen toivotaan lisäävän rajat ylittävän liiketoiminnan läpinäkyvyyttä 

Toimenpiteen nykytila 
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Toimenpide 12: Pakollinen verosuunnittelurakenteiden ennakkoilmoittaminen (jatkuu) 

Verosuunnittelurakenteiden pakollisen ennakkoilmoittamisen toivotaan lisäävän rajat ylittävän liiketoiminnan läpinäkyvyyttä 

Toimenpiteen nykytila 

Luonnosversio raportointilomakkeesta (verovelvollinen): 

 Yhteys- ja tunnistetiedot 

 Verosuunnittelurakenteen yksityiskohdat 

 Ennakkoilmoittamistarpeen syy 

 Verosuunnittelurakenteen lainsäädännöllinen tausta 

 Arvioidun / odotetun verohyödyn määrä (valinnainen) 

 Suunniteltuun järjestelyyn osallistuvat osapuolet 

 Varmennus / allekirjoitus 

Luonnosversio raportointilomakkeesta (neuvonantaja): 

 Yhteys- ja tunnistetiedot 

 Verosuunnittelurakenteen yksityiskohdat 

 Ennakkoilmoittamistarpeen syy 

 Verosuunnittelurakenteen lainsäädännöllinen tausta 

 Lista asiakkaista, joille verosuunnittelurakennetta on tarjottu 

 Arvioidun / odotetun verohyödyn määrä (valinnainen) 

 Suunniteltuun järjestelyyn osallistuvat osapuolet 

 Varmennus / allekirjoitus 
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 Uusittu OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden luku V 

 

 Ajantasaisen dokumentaation korostaminen 

- Ex ante vs. ex post –lähestymistapa hinnoitteluun ja markkinaehtoisuuden varmistamiseen 

 

 Kolmitasoinen siirtohinnoitteludokumentaatiomalli 

- Master file: Konsernitason kuvaus toiminnasta ja sen jakautumisesta; ”vuosikertomus” 

- Local file: Yhtiökohtaista ja transaktiokeskeistä tietoa; hinnoittelun markkinaehtoisuuden arviointi 

- Country-by-Country (CbC) reporting: Tulojen, veronmaksun sekä toiminnan jakautuminen 

Toimenpide 13: Siirtohinnoitteludokumentaatiosäännösten uudelleentarkastelu 

Uusittu ohjeluku sisältää kolmitasoisen siirtohinnoitteludokumentaatiomallin 

Toimenpiteen nykytila 
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 OECD julkaisi helmikuussa 2015 tarkempaa ohjeistusta uuden siirtohinnoitteludokumentaatiomallin implementointiin liittyen: 

- Suosituksen mukaan OECD- ja G20-jäsenmaiden tulisi vaatia maakohtaista raportointia monikansallisten 

konsernien emoyhtiöiltä ensimmäisen kerran aikaisintaan vuonna 2017 

- Ensivaiheessa raportointivaatimus koskisi ainoastaan monikansallisia konserneja, joiden vuosittainen konsolidoitu 

konserniliikevaihto (raportointia edeltävällä verovuodelta) ylittää 750 miljoonaa euroa 

- Raportoinnin muodon ja laajuuden uudelleenarviointi viimeistään vuoteen 2020 mennessä 

 

 Eri maiden viranomaisten välinen tietojenvaihto käynnistyy vuonna 2017 

Toimenpide 13: Siirtohinnoitteludokumentaatiosäännösten uudelleentarkastelu (jatkuu) 

OECD- ja G20-jäsenmaiden tulisi vaatia maakohtaista raportointia konsernien emoyhtiöiltä aikaisintaan vuonna 2017 

Toimenpiteen nykytila 
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 Maakohtainen raportointi vaatii konsernitasoisen kokonaiskuvan muodostamista ja ymmärtämistä: 

Toimenpide 13: Siirtohinnoitteludokumentaatiosäännösten uudelleentarkastelu (jatkuu) 

OECD- ja G20-jäsenmaiden tulisi vaatia maakohtaista raportointia konsernien emoyhtiöiltä aikaisintaan vuonna 2017 

Toimenpiteen nykytila 
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 Tavoitteena lisätä ja parantaa oikeusvarmuutta sekä verotuksen ennustettavuutta vastapainona  BEPS-toimenpiteille 

- Uhkana kansainvälinen taloudellinen kahdenkertainen verotus 

- Ongelmana usein paitsi arbitraatioprosessin mahdollistavan kohdan (Artikla 25.5) puuttuminen,  

myös MAP- / arbitraatioprosessiin pääsyn epääminen epäasiallisin perustein  

 Joulukuussa 2014 julkaistiin ensimmäinen keskusteluluonnos; julkinen konsultaatio sitä koskien pidettiin tammikuussa 2015 

- Kattava kuvaus keskeisistä prosessiin ja käytäntöihin liittyvistä ongelmakohdista; vähän kuitenkin konkreettisia 

ratkaisuehdotuksia ja -malleja 

 Viimeistelty versio mahdollisista muutoksista OECD:n malliverosopimukseen tai sitä koskevaan kommentaariin 

odotettavissa syyskuuhun 2015 mennessä 

 

 

Toimenpide 14: Verosopimusten keskinäisen sopimusmenettelyn tehostaminen 

Tehokkaan keskinäisen sopimusmenettelyn puute  lisää kansainvälisen taloudellisen kahdenkertaisen verotuksen uhkaa 

Toimenpiteen nykytila 



Sivu 35 Breakfast at Alder & Sound’s | 20.5.2015 

 Monenkeskinen sopimus olemassa olevien verosopimusten muokkaamiseksi kattamaan BEPS-muutokset ja vähentämään 

bilateraalisen verosopimusverkoston luomia aukkoja 

 Sisältäisi ainakin BEPS-projektin luonteeltaan monenkeskeiset tavoitteet (esim. MAP-prosessin tehostaminen) 

 Teknisiä seikkoja selvittäneen raportin mukaan mahdollinen ja haluttava 

 Helmikuussa 2015 mandaatti kaikille maailman valtioille avoimen ad hoc -neuvotteluryhmän perustamiselle 

- Tavoitteena saada allekirjoitusvalmis versio valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä 

 

Toimenpide 15: Monenkeskisen sopimusinstrumentin kehittäminen 

Monenkeskisen sopimusinstrumentin kehittäminen tähtää BEPS-muutosten nopeaan ja yhtäaikaiseen implementointiin 

Toimenpiteen nykytila 
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OECD BEPS | Hankkeen nykytila (päivitetty 20.5.2015) 

Toimenpide 1 

Toimenpide 2 

Toimenpide 3 

Toimenpide 4 

Toimenpide 5 

Toimenpide 6 

Toimenpide 8 

Toimenpide 9 

Toimenpide 11 

Toimenpide 14 

Toimenpide 15 

Valmisteleva työ käynnissä Keskusteluluonnos julkaistu Alustava ohjeistus julkaistu Lopullinen ohjeistus julkaistu Status 

Toimenpide 7 

Toimenpide 12 

Toimenpide 10 

Toimenpide 13 

Syyskuu / joulukuu 2015 
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OECD BEPS | Hankkeen viimeistelyaikataulu (päivitetty 20.5.2015) 

May June July August September October November December 

2016-2017 2015 

Muokattu keskusteluluonnos: 

- Kiinteän toimipaikan muodostuminen (toimenpide 7) 

- Verosopimuksiin liittyvät väärinkäytöstilanteet (toimenpide  6) 

- Riskit ja uudelleenkarakterisointi aineettomiin omaisuuseriin liittyen 

(toimenpiteet 8-10) 

Julkinen keskustelutilaisuus: 

- Verosuunnittelurakenteiden pakollinen ennakkoilmoittaminen (toimenpide 12) 

- Väliyhteisösääntely (toimenpide  3) 

- Data-analyysi (toimenpide 11) 

Julkinen keskustelutilaisuus: 

- Riskit, uudelleenkarakterisointi ja arvonmäärityksen epävarmuustekijät aineettomiin omaisuuseriin 

liittyen; kustannustenjakojärjestelyt (CCA) (toimenpiteet 8-10) 

Lopullinen ohjeistus: 

- Väliyhteisösääntely (toimenpide 3) 

- Korkojen vähennysoikeus (toimenpide 4) 

- Haitallinen verosuunnittelu (toimenpide 5) 

- Kiinteän toimipaikan muodostuminen (toimenpide 7) 

- Siirtohinnoittelu / aineettomat omaisuuserät (toimenpide 8) 

- Siirtohinnoittelu / riskit ja omaisuuserät (toimenpide 9) 

- Siirtohinnoittelu / muut korkean riskin liiketoimet   (toimenpide 10) 

- BEPS-analyysi (toimenpide 11) 

- Verosuunnittelurakenteiden ennakkoilmoittaminen (toimenpide 12) 

- Keskinäisen sopimusmenettelyn tehostaminen (toimenpide 14) 

 

Lopullinen ohjeistus: 

- Korkojen vähennysoikeus (toimenpide 4) 

- Haitallinen verosuunnittelu (toimenpide 5) 

- Monenkeskinen sopimusinstrumentti (toimenpide 15) 

 Monenkeskisen sopimusinstumentin 

kehittäminen (vuoden 2016 loppuun mennessä) 

 BEPS-muutosten implementointi: 

- OECD:n siirtohinnoitteluohjeet 

- OECD:n malliverosopimus 

- Kansallinen lainsäädäntö ja hallinnolliset 

käytännöt / prosessit 
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OECD BEPS | Muutosten arvioitu implementointiaikataulu 

Muutoksen  

kohde 

Liitännäiset  

BEPS-toimenpiteet 

Toimenpiteen  

nykytila 

Arvioitu implementointiaikataulu 

(aikaisintaan) 

OECD:n 

malliverosopimus  

& kommentaari 

# 1, 2, (3), 6, 7, 14, 15 - Useita keskusteluluonnoksia liittyen mm. MAP-

menettelyyn, verotuksen vastaamattomuustilanteisiin, 

verosopimusten hyväksikäytön estämiseen  

 

 viimeistellyt versiot joulukuuhun 2015 mennessä 

Malliverosopimus: vuoden 2016 lopulla (multilateraalisen 

instrumentin myötä  voimassa allekirjoitushetkestä) 

 

Malliverosopimuksen kommentaari: vuoden 2015 lopussa 

(voimassa takautuvasti) 

OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeet 

# 4, 8, 9, 10, 13 - Viimeistelty uusi siirtohinnoitteludokumentaatio-ohjeistus 

- Osittain viimeistelty aineettomia koskeva ohjeistus 

- Keskusteluluonnoksia liittyen palveluihin ja muihin 

korkean riskin transaktioihin  

 

 viimeistellyt versiot syyskuuhun 2015 mennessä 

OECD:n ohjeistus: osittain jo voimassa, kokonaisuudessaan vuoden 

2015 lopussa (mahdollisesti koskien raportointia vuonna 2016; tarkka 

aikataulu riippuu kansallisen ohjeistuksen tarpeesta ja aikataulusta) 

 

 esim. maakohtainen (CbC) raportointi suositeltu otettavaksi 

käyttöön aikaisintaan vuonna 2016 alkavaa tilikautta koskien 

(raportointi vuonna 2017/2018) 

Kansallinen 

lainsäädäntö 

# 2, 3, 4, 5 - Lainsäädäntöhankkeita vireillä mm. Australiassa,  

Isossa-Britanniassa, Espanjassa, Ranskassa ja 

Suomessa  eri valtioiden kiinnostus lisääntymään päin 

Vuoden 2015 lopussa (sovelletaan vuodelta 2016 toimitettavassa 

verotuksessa) 

Hallinnolliset käytännöt 

ja prosessit 

# (5), 11, 12 - Valmisteleva työ vielä kesken 

 viimeistellyt versiot joulukuuhun 2015 mennessä 

Vuonna 2016 
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OECD BEPS | Kansallisen implementoinnin eteneminen (päivitetty 20.5.2015) 

(Source: A&S|BEPSCenter) 

Finland 

 Legislative changes planned in Finland to enable recharacterization 

of related-party transactions (December 18, 2014) 

Australia 

 Australian Tax Office issues response to 

address BEPS action items (October 9, 2014) 

 Australia to introduce CbC reporting 

requirement, antiavoidance regulation, GST for 

cross-border digital supplies (May 12, 2015) 

China 

 China’s SAT actively addressing BEPS 
deliverables (October 31, 2014) 

Czech Republic 

 Czech tax administration introduces new BEPS-inspired attachment to 

tax return for related-party transactions (July 14, 2014) 

United Kingdom 

 United Kingdom releases consultation document containing proposals for 

implementing the BEPS recommendations for hybrid mismatches 

(December 19, 2014) 

 New UK diverted profits tax effective from April 1, 2015 (March 13, 2015) 

France 

 France implements anti-BEPS measures (January 10, 2014) 

Spain 

 Spain enacts corporate tax reform (December 3, 2014) 

 Spain introduces new CbC reporting obligations 

(January 20, 2015) 
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 EU pyrkii ottamaan yhä aktiivisempaa roolia eurooppalaisen verotus- ja lainsäädäntöympäristön kehittämisessä: 

- Yhteisen toimintasuunnitelman (EU Action Plan) kehittäminen 

- Haitallisen verokilpailun rajoittaminen ja kansallisten (suosivien) ennakkoratkaisujen valvonta 

- Pakollisen ja vapaaehtoisen yritysveroraportoinnin sekä muihin veroasioihin liittyvän läpinäkyvyyden lisääminen 

- Yhtenäisen eurooppalaisen yrityveropohjan (CCTB / CCCTB) edistäminen  

 Suomessa Konserniverokeskus selvittää mahdollisuuksia siirtyä reaaliaikaiseen verotukseen ja valvontaan erityisesti 

siirtohinnoitteluun liittyen 

 

Nykyisellään ainoa pysyvä asia kansainvälisessä toimintaympäristössä on jatkuva muutos 

OECD:n BEPS-hanke ei ole ainoa rajat ylittävään liiketoimintaan vaikuttava verotuksen muutosprosessi 



A&S|BEPSCenter 
A&S|BEPSCenter provides a quick overview of the OECD's BEPS project,  

covering the most up-to-date information on key deliverables and national implementation. 

www.aldersound.fi/BEPS 

http://www.aldersound.fi/beps/
http://www.aldersound.fi/beps/

