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Aineettomat omaisuuserät kansainvälisen konsernin toiminnassa 

Aineettomien omaisuuserien johdonmukainen käsittely on avain niihin liittyvän arvonmuodostuksen (ja verotuksen) hallintaan 

Aineeton omaisuuserä 

Tunnistaminen & kehittäminen Luovutus / siirto 
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Aineettomat omaisuuserät siirtohinnoittelussa: OECD:n BEPS-hankkeen myötä laajeneva käsitepiiri 

 Aiempi aineettomien omaisuuserien (intangible property) määritelmä 

(OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden luku VI, kappale 6.2): 

 

-- [T]he term “intangible property” includes rights to use industrial 

assets such as patents, trademarks, trade names, designs or models. 

It also includes literary and artistic property rights, and intellectual 

property such as know-how and trade secrets. This chapter 

concentrates on business rights, that is intangible property associated 

with commercial activities, including marketing activities. 

 

 Liiketoiminnalliset oikeudet (business rights) kattavat myös 

kaupallisesti hyödynnettävän aineettoman omaisuuden 

(commercial intangibles), joka puolestaan jakautuu (i) aineettomaan 

markkinointi-omaisuuteen (marketing intangibles) sekä (ii) 

aineettomaan liikeomaisuuteen (trade intangibles). 

 

 Uudelleenjärjestelyjä (business restructuring) koskeva osio (luku IX) 

sisältää laajentavaa ohjeistusta ”jonkin arvokkaan” (something of value) 

tunnistamisesta ja arvostamisesta. 

 

 

 Päivitetty aineettomien (intangibles) määritelmä (luku VI, kappale 6.6) 

sisältää kolmiportaisen testin (numerointi tässä): 

 

-- [T]he word “intangible” is intended to address something which is not 

i. a physical asset or a financial asset,  

ii. which is capable of being owned or controlled for use in commercial 

activities, and  

iii. whose use or transfer would be compensated had it occurred in a 

transaction between independent parties in comparable 

circumstances. 

 

 Tavoitteena irtaantua juridisista ja laskentatoimen määritelmistä, 

samoin kuin erityisistä kategorisoinneista 

Aineettomien omaisuuserien määritelmä: ennen BEPSiä Aineettomien omaisuuserien määritelmä: BEPSin jälkeen 
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Aineettomat omaisuuserät siirtohinnoittelussa: OECD:n BEPS-hankkeen myötä laajeneva käsitepiiri 

 Uudistettu ohjeistus sisältää esimerkinomaisen listan siirtohinnoittelun kannalta merkittävistä aineettomista omaisuuseristä: 

- patentit; 

- tietotaito (know-how) ja liikesalaisuudet; 

- tavaramerkit, liikenimet ja brändit; 

- sopimusten ja valtiollisten / kansallisten lisenssien tuottamat oikeudet; 

- lisenssit ja vastaavat rajoitetut oikeudet aineettomiin omaisuuseriin; 

- liikearvo (goodwill) ja arvo toimivana kokonaisuutena (ongoing concern value); 

 

- konsernisynergiat (group synergies); 

- markkinan ominaispiirteet (market specific characteristics). 

+ toimintojen siirtoon liittyvät säästöt (location savings); muut paikalliset markkinapiirteet; koulutettu työvoima  

(assembled workforce) 

 

 

OECD:n uudistettu siirtohinnoitteluohjeistus laajentaa aineettomiin omaisuuseriin liittyvää käsitepiiriä 
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Aineettomat omaisuuserät siirtohinnoittelussa: OECD:n BEPS-hankkeen myötä laajeneva käsitepiiri 

 Uudistettu ohjeistus (luku VI, kappale 6.17) sisältää myös ”ainulaatuisen ja arvokkaan aineettoman” (unique and valuable  

intangible) määritelmän: 

 

-- “Unique and valuable” intangibles are those intangibles (i) that are not comparable to intangibles used by or available to 

parties to potentially comparable transactions, and (ii) whose use in business operations (e.g. manufacturing, provision of 

services, marketing, sales or administration) is expected to yield greater future economic benefits than would be expected 

in the absence of the intangible. 

 

 Korkeampi lisäarvo = korkeampi (odotettu) korvaus hyödyntämisestä 

 
 vaikeutena verrokkiaineiston löytäminen ja siten lisäarvon (ja -korvauksen) kvantifiointi 

 

OECD:n uudistettu siirtohinnoitteluohjeistus laajentaa aineettomiin omaisuuseriin liittyvää käsitepiiriä 
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Sisäinen R&D-toiminta ja itsekehitettyjen aineettomien omaisuuserien käsittely 

 Sisäiseen R&D-toimintaan ja erityisesti sen tuloksena syntyviin aineettomiin omaisuuseriin liittyy monia merkittäviä 

valintoja, jotka vaikuttavat niiden kohteluun markkinaehtoisen siirtohinnoittelun kannalta: 

- Projektin vetovastuu (keskitetty / hajautettu) 

- Toiminnan ja sen tuloksena syntyvän aineettoman omaisuuserän ominaispiirteet 

- Omistusoikeus (juridinen vs. taloudellinen) 

- Investointiriski (keskitetty / hajautettu)  investoinnin tuottovaatimus 

 

 Sisäinen hyödyntämis- ja veloitusmalli (esim. license fee vs. usage fee) 

 

 kehitykseen liittyvien kustannusten käsittely ja kompensointi 

 ylläpitoon ja jatkokehitykseen liittyvien kustannusten käsittely ja kompensointi 

Sisäiseen R&D-toimintaan ja erityisesti sen tuloksena syntyviin aineettomiin omaisuuseriin liittyy monia merkittäviä valintoja 
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Sisäinen R&D-toiminta ja itsekehitettyjen aineettomien omaisuuserien käsittely (jatkuu) 

 Samaan monikansalliseen konserniin kuuluvat yhtiöt A ja B päättävät yhteistuumin ryhtyä aineettoman omaisuuserän 

kehitystyöhön kustannustenjakojärjestelyn (CCA) avulla 

 

 Yhtiö A toimii järjestelyssä rahoittajana, kun taas Yhtiö B  ottaa vastuun varsinaisista kehitystoimenpiteistä 

 

 Molemmat yhtiöt saavat lähtökohtaisesti automaattisen rajoittamattoman hyödyntämisoikeuden kehitystyön tuloksena 

syntyvään aineettomaan omaisuuteen, riippumatta juridisista omistussuhteista 

 

 Jaettaessa aineettoman omaisuuserän tuottamia hyötyjä, painoarvoa tulee asettaa rahamääräisten panostusten sijasta 

osapuolten suorittamien toimenpiteiden, hyödyntämien omaisuuserien sekä kantamien riskien todelliselle arvolle 

 

 Mikäli osapuolten tekemien kokonaispanostusten ja toisaalta saamien hyötyjen jakautumisessa havaitaan epäsuhtaa, 

tulee näitä tasata tasoitusmaksujen (balancing payments) avulla 

Esimerkki: Aineettomien omaisuuserien kehitys kustannustenjakojärjestelyn (CCA) avulla 
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 Ns. ”iso kuva” ja tarkoituksenmukaisen sisäisen järjestelyn luominen 

 Luovutuksen tai siirron luonne (omistus- / käyttöoikeuden luovutus; muut transaktiot?) 

 Luovutukseen tai siirtoon liittyvän kompensaation (esim. lisenssimaksu tai rojalti) määrittäminen  markkinaehtoperiaate 

 Käytännön järjestelyt ja oheistoimenpiteet 

 

Aineettomat omaisuuserät kansainvälisen konsernin toiminnassa | Luovutus / siirto 

Aineettomien omaisuuserien luovutukseen ja siirtoon liittyviä huomionarvoisia seikkoja 
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 OECD:n uudistettu aineettomia omaisuuseriä koskeva ohjeistus (luku VI, kappale 6.4): 

In order to determine arm’s length conditions for the use or transfer of intangibles it is important to consider as part of the 

comparability and functional analysis:  

 

(i) the identification of specific intangibles;  

(ii) the legal ownership of intangibles;  

(iii) the contributions of MNE group members to their development, enhancement, maintenance, protection and exploitation; and  

(iv) the nature of the controlled transactions involving intangibles including the manner in which such transactions contribute  

to the creation of value. 

 

 Markkinaehtoisen kompensaation (esim. lisenssimaksu tai rojalti) määrittäminen molempien osapuolten kannalta 

 

Aineettomat omaisuuserät kansainvälisen konsernin toiminnassa | Luovutus / siirto (jatkuu) 

Aineettomien omaisuuserien luovutukseen ja siirtoon liittyviä huomionarvoisia seikkoja 
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 Kahden yhtiön välistä sopimukseen perustuvaa yhteistyötä 

 Franchising-konseptin haltija (franchisor) luovuttaa liikeideansa franchise-ottajalle 

(franchisee) 

 Franchise-ottajat maksavat liittymismaksun ja/tai jatkuvaluontoista rojaltia franchise-

antajalle 

 Yleisimmät muodot 

– Product distribution franchising 

– Trade name franchising 

– Business format franchising  concept fee 

 

Franchising-konseptin hyödyntäminen konsernin sisäisissä järjestelyissä  

Franchising – ”menestyksen kloonaamista” 
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 Concept fee –järjestelyssä konserniyhtiö saa käyttöoikeuden valmiiseen liiketoimintakonseptiin markkinaehtoista korvausta 

vastaan 

 Liiketoimintakonseptin sisältö koostuu aineettomista omaisuuseristä sekä konseptin hyödyntämistä tukevista palveluista: 

 

 

 

 

 Concept fee –veloitusmalli mahdollistaa aineettomien omaisuuserien lisensoinnin ja samanaikaisesti tarjottavien sisäisten 

palvelujen niputtamisen yhdeksi, usein prosenttimääräiseksi ja rojaltityyppiseksi veloitukseksi 

 

Franchising-konseptin hyödyntäminen konsernin sisäisissä järjestelyissä (jatkuu)  

Concept fee –järjestelyssä konserniyhtiö saa käyttöoikeuden valmiiseen liiketoimintakonseptiin korvausta vastaan 

Konseptiin liittyvät aineettomat omaisuuserät 

– Tunnetut liike- ja/tai tavaramerkit 

– Patentit, teknologiat, liikesalaisuudet 

– Liiketoimintaan ja toimialaan liittyvä tietotaito 

Konseptin hyödyntämistä tukevat palvelut 

– Toiminnan aloittamiseen liittyvät palvelut ja jatkokoulutus 

– Avustaminen rahoitus- ja sopimusneuvotteluissa 

– Toimintaan tarvittavat tukipalvelut (esim. markkinointi, IT-  

ja taloushallinnon palvelut 

+ 
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 Lähtökohtana käsittely kokonaisuutena: aineettomien omaisuuserien ja palvelujen yhdistetty tarjoaminen tuottaa luultavasti 

erillistarjontaa suuremman hyödyn ja lisäarvon 

 kirjallisilla sopimuksilla ja osapuolten tosiasiallisella käyttäytymisellä suuri painoarvo arvioitaessa sopivinta käsittelytapaa 

 Paikallisten veroviranomaisten suhtautuminen franchising ja concept fee –veloituksiin vaihtelee: 

- Suurin osa varsinkin OECD-maista hyväksyy yhdistellyt lisenssi- ja palveluveloitukset sellaisinaan; 

- Tietyissä maissa (esim. Saksa, Puola) paikalliset viranomaiset vaativat lisenssi- ja palvelumaksuosioiden erottelua 

verotuksen toimittamista varten (mahdollisesti vaikutusta myös veloitusten lähde- ja muuhun verotukselliseen kohteluun); 

- Tietyissä maissa (esim. Venäjä, Puola) franchising ja concept fee –järjestelyt vaativat erityisiä hallinnollisia menettelyjä ja 

rekisteröintejä. 

Franchising-konseptin hyödyntäminen konsernin sisäisissä järjestelyissä (jatkuu)  

Uudistettu aineettomia omaisuuseriä koskeva siirtohinnoitteluohjeiden luku sivuaa myös sisäisiä franchising-järjestelyjä 



Case: Aineettomiin omaisuuseriin liittyvän sisäisen toimintamallin optimointi 

Tero Ahonen | Senior Associate 
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 Liiketoiminnallisten hyötyjen ja tehokkuuden hakeminen etsimällä synergioita, 

keskittämällä toimintoja ja eliminoimalla päällekkäisiä toimintoja 

 Korkean efektiivisen veroasteen alentaminen 

 Operatiivisen, verotuksellisen ja juridisen rakenteen virtaviivaistaminen 

 Yritysjärjestelyjen tai laajenemisen yhteydessä tapahtuva konsernin uuden yhtiön / 

alakonsernin toiminnallisen ja riskirakenteen sovittaminen konsernin rakenteeseen 

 

Miksi toimintamallien muutoksia tehdään? 

Taustalla yleensä liiketoimintaan, verotukseen ja rahoitukseen liittyvien hyötyjen tavoittelu 
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Case | Lähtötilanteen ja mahdollisuuksien kartoitus (feasibility) 

Esimerkkikonserni toimii aineettomien oikeuksien osalta hajautetussa mallissa 

Tytäryhtiö2 Oy 

Emoyhtiö Oy 

Tytäryhtiö1 Oy 

Vähittäismyyjä 

Dotterbolaget AB Filiale S.R.L 

Asiakaslistat 

Tukkumyyjä 

Jakelukanavat 

Vähittäismyyjä 

Tavaramerkki 

Sopimusvalmistaja 

Know-how 

Konsernitoiminnot 

Patentit 
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 Aineettomien oikeuksien identifiointi 

 Omistusoikeustyypit (juridinen, taloudellinen, hyödyntämiseen perustuva) 

 IPR-portfolion ja sen osien alustava arvostus 

 Skenaarioanalyysit eri vaihtoehtojen tutkimiseksi (cost/benefit analysis) 

 

Case | Lähtötilanteen ja mahdollisuuksien kartoitus (feasibility) (jatkuu) 

Konsernin IPR-johtaja päättää selvittää konsernin aineettomien oikeuksien portfolion nykytilan 
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Case | Tehokkaan toimintamallin suunnittelu (design) 

Eri skenaarioiden pohjalta konsernissa päätetään keskittää aineettomat oikeudet emoyhtiöön 

Tytäryhtiö2 Oy 

Emoyhtiö Oy 

Tytäryhtiö1 Oy 

Vähittäismyyjä 

Dotterbolaget AB Filiale S.R.L 

Asiakaslistat 

Tukkumyyjä 

Jakelukanavat 

Vähittäismyyjä 

Tavaramerkki 

Sopimusvalmistaja 

Know-how 
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 Aineettomien oikeuksien luovutukseen (siirtoon) liittyvät kysymykset (omistus- / käyttöoikeuden luovutus) 

 

 Aineettomien oikeuksien keskittämiseen liittyvät juridiset seikat 

 

 Markkinaehtoisen siirtohinnan määrittäminen (arvostusmenetelmät) – molempien osapuolten näkökulma 

 

Case | Tehokkaan toimintamallin suunnittelu (design) (jatkuu) 

Aineettomien oikeuksien keskittämiseen liittyvät keskeiset kysymykset 
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Case | Käytännön toteutus (implementation) 

Ruotsalaisen tytäryhtiön omistama tavaramerkki siirretään emoyhtiöön 

Tytäryhtiö2 Oy 

Emoyhtiö Oy 

Tytäryhtiö1 Oy 

Vähittäismyyjä 

Dotterbolaget AB Filiale S.R.L 

Tukkumyyjä Vähittäismyyjä 

Tavaramerkki 

Sopimusvalmistaja 
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 Tavaramerkki luovutetaan Ruotsista Suomeen ja otetaan käyttöön konsernin yhteisenä tavaramerkkinä 

- Konsernin liikevaihto 100 MEUR 

- Ruotsin liikevaihto 10 MEUR 

- Rojalti 0,25% liikevaihdosta 

- Kustannukset 100 TEUR 

 

 Käypä arvo 100 TEUR, 250 TEUR,  2,5 MEUR vai jotain muuta?  

 

Case | Käytännön toteutus (implementation) – Esimerkki tavaramerkin arvostuksesta 

Arvostamisen haasteet esimerkin valossa 
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1. Luovutuksen toteutus 

 

2. Rojaltijärjestelmän rakentaminen ja markkinaehtoisen rojaltitason määrittäminen 

 

3. Markkinointipalvelujen tarjoaminen 

 

4. Sisäisten sopimusten laatiminen 

 

Case | Käytännön toteutus (implementation) (jatkuu) 

Aineettomien oikeuksien luovutuksen yhteydessä huomioitavia näkökulmia 
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 Dokumentaatio 

 

 Sisäinen luovutus herättää usein viranomaisten kiinnostuksen 

 

 Rojaltien ja palveluveloitusten markkinaehtoisuuden benchmarking 

 

 Markkinaehtoisen / dokumentoidun hinnoittelun toteutuminen   

 

Case | Ylläpito (maintenance) 

Luodun järjestelmän markkinaehtoisuuden ylläpitäminen vaatii säännöllisiä toimenpiteitä 



Aineettomien omaisuuserien luovutuksen yhteydessä huomioitavia oikeudellisia näkökulmia 

Lotta Bärlund | Associate 
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 Luovutuksen toteutus 

 Juridisen omistuksen siirto 

 Taloudellinen omistus? 

 Onko myyjän luovutusoikeudessa tai -mahdollisuudessa rajoituksia? 

 Hankitun aineettoman oikeuden suojaaminen ostajan toimesta 

 Oikeuden lisensointi  

Case | Käytännön toteutus 

Aineettomien oikeuksien luovutuksen yhteydessä huomioitavia näkökulmia 
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 Sopimuksen sisällön on vastattava todellisuutta – ei liikaa vaikutteita 

riippumattomien välillä solmittavista sopimuksista 

 Sopimuksessa sovitut oikeudet, velvollisuudet ja riskit linjaan juridisen ja 

taloudellisen omistuksen kanssa 

 Kuka vastaa tavamerkin ylläpitämiseen, suojaamiseen ja markkinointiin liittyvistä 

toimenpiteistä ja niiden kustannuksista? 

Sisäisten lisenssisopimusten laatiminen 

Sisäisten lisenssisopimusten laatimisessa huomiotavia seikkoja 
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 Tehtävä kirjallisessa muodossa ja rekisteröitävä, jos lisenssin kohde vaatii 

rekisteröinnin 

 Lisensoitavan oikeuden on oltava voimassa Venäjällä (rekisteröinti kansallisen tai 

kansainvälisen rekisteröinnin nojalla) 

 Lisenssisopimuksessa on määriteltävä lisenssimaksu (rojalti) sekä oikeuden 

käyttötapa, -alue ja voimassaolo (oletus 5 vuotta). 

 Jos lisenssi ei täytä lain pakollisia vaatimuksia, on se pätemätön – lisenssimaksu ei 

verotuksessa vähennyskelpoinen. 

Esimerkki | Aineettomien oikeuksien lisensointi Venäjällä 

Aineettomien oikeuksien lisensointi Venäjällä 



Aineettomien omaisuuserien arvonmääritys 

Antti Sauramo | Associate 
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 Siirtohinnoittelumenetelmien soveltuvuus (OECD): 

– Markkinahintavertailumenetelmä 

– Jälleenmyyntihintamenetelmä 

– Kustannusvoittolisämenetelmä 

– Liiketoiminettomarginaalimenetelmä 

– Voitonjakomenetelmät 

 Muut menetelmät: 

– Tuottoperusteiset menetelmät hintapreemio-, volyymipreemio-, tuotonjako-, lisäkassavirta- ja rojaltivapausmenetelmä  

– Kustannusperusteinen menetelmä 

 Arvon määrittäminen transaktion molempien osapuolten kannalta 

Aineettomien omaisuuserien arvonmääritys 

Arvonmäärityksellä varmistetaan transaktion markkinaehtoisuus 
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 Monet edellä mainitut menetelmät edellyttävät epätäydellisen tiedon käyttämistä 

sekä mahdollisesti erilaisten olettamien ja oikaisuiden tekemistä. 

 

 Kun arvostus on tehtävä sekä luovuttajan että luovutuksensaajan näkökulmasta, on 

usein tarkoituksenmukaista käyttää eri menetelmää eri osapuolille, osapuolten 

yksilölliset olosuhteet huomioiden. 

Aineettomien omaisuuserien arvonmääritys (jatkuu) 

Arvonmäärityksellä varmistetaan transaktion markkinaehtoisuus 
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 Esimerkki:  

– Konserni päättää ottaa tytäryhtiön kehittämän tavaramerkin konsernin yhteiseen käyttöön.  

– Tytäryhtiö on juuri kehittänyt tavaramerkin, eikä sillä ole tunnettuutta tytäryhtiön toiminta-alueen ulkopuolella.  

 Emoyhtiön näkökulmasta tavaramerkkiin liittyvät kassavirtaodotukset rajoittuvat tuleviin rojaltiveloituksiin, jotka olisivat 

samantasoisia vaikka käyttöön otettaisiin kokonaan uusi tavaramerkki. Emoyhtiö maksaisi tällöin tavaramerkistä enintään saman 

määrän kuin vastaavan tavaramerkin luomisesta aiheutuisi kustannuksia. 

 Tytäryhtiön näkökulmasta rojaltivapautusmenetelmä voisi sinällään tulla sovellettavaksi. Koska kuitenkin on mahdollista, että 

konsernissa otettaisiin käyttöön muu kuin tytäryhtiön kehittämä tavaramerkki, ei tytäryhtiöllä olisi lainkaan rojaltivapautushyötyä 

tässä tilanteessa. Käyttäytymisvaihtoehdot huomioiden myös tytäryhtiön näkökulmasta kustannusperusteinen arvonmääritys johtaa 

luotettavimpaan lopputulokseen. 

 

 

Aineettomien omaisuuserien arvonmääritys (jatkuu) 

Pyrkimyksenä tilanteeseen sopivimman arvonmääritysmenetelmän (most appropriate method) löytäminen 



OECD:n BEPS-hankkeen vaikutukset aineettomien omaisuuserien verotukseen 

Petteri Rapo | Senior Associate 
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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 | Hankkeen tausta ja nykytila 

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 | Hankkeen tausta ja nykytila (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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 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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 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 kesäkuussa 2015, 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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 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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Toimenpide 13: Siirtohinnoitteludokumentaatiosäännösten uudelleentarkastelu 

Uusittu ohjeluku sisältää kolmitasoisen siirtohinnoitteludokumentaatiomallin 

Toimenpiteen nykytila 

 Organisaatiorakenne 

 Kuvaus konsernin liiketoiminnasta 

 Kuvaus konsernin aineettomista 

omaisuuseristä 

 Kuvaus konsernin sisäisestä 

rahoitustoiminnasta 

 Kuvaus konsernin rahoituksellisesta ja 

verotuksellisesta asemasta 

Master file 

 Perustiedot yhtiöstä: 

- Johto, organisaatio, raportointisuhteet 

- Liiketoiminta ja strategia 

- Keskeiset kilpailijat 

 Etuyhteysliiketoimet 

 Taloudelliset tiedot 

Local file 

 Tulojen, veronmaksun sekä liiketoiminnan 

jakautuminen “verotusalueittain” 

 Konserniyhtiöt ja niiden suorittamat toiminnot 

“verotusalueittain” 

Country-by-Country (CbC) report 
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OECD BEPS | Hankkeen viimeistelyaikataulu (päivitetty 3.6.2015) 

May June July August September October November December 

2016-2017 2015 

Muokattu keskusteluluonnos: 

- Kiinteän toimipaikan muodostuminen (toimenpide 7) 

- Verosopimuksiin liittyvät väärinkäytöstilanteet (toimenpide  6) 

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 

Muokattu keskusteluluonnos: 

- Riskit ja uudelleenkarakterisointi  

aineettomiin omaisuuseriin liittyen (toimenpiteet 8-10) 



Sivu 44 Breakfast at Alder & Sound’s | 3.6.2015 

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 



Seuraava maksuton A&S-seminaari järjestetään elokuun lopussa: 

Sisäisen rahoituksen siirtohinnoittelu 

When liquidity matters 

Torstaina 27.8.2015 klo 14.00-17.00 

Iltapäivän mittainen maksuton seminaari on suunnattu erityisesti kansainvälisten konsernien treasury ja cash management  

-toiminnoissa työskenteleville rahoituksen ammattilaisille sekä heidän kanssaan yhteistyötä tekeville in house –veroasiantuntijoille. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:  

www.aldersound.fi 


