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Are you ready for the new era? 
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1. Alkusanat 

 

2. Alustus BEPS-hankkeen taustaan ja nykytilaan 

 

3. Keskeiset tuotokset ja odotettavissa olevat muutokset: Toimenpiteet 1-7 

 

4. Keskeiset tuotokset ja odotettavissa olevat muutokset: Toimenpiteet 8-15 

 

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 34 OECD-maata ja yli 80 kehittyvää ei-OECD/G20 maata 

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

estämistä tukevia toimenpiteitä. 

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

 

 Ensimmäiset väliraportit julkaistiin syyskuussa 2014 ja loppuraportit lokakuussa 2015 

 Monenkeskisen sopimusinstrumentin (multilateral instrument) kehitystyö jatkuu vuoden 2016 loppuun 

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 | Kaksivuotinen kansainvälinen hanke numeroina 

> 1 400 lausuntoa 

15 toimenpidettä 

3 667 
sivua keskusteluluonnoksia ja raportteja 

34  

OECD-jäsenmaata 

11 julkista konsultaatiota 

>80  

kehittyvää taloutta 

8 tiedotustilaisuutta 

Alustava toimikausi 2013-2015 
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OECD BEPS | Hankkeen nykytila (päivitetty 14.10.2015) 

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 



Keskeiset tuotokset ja odotettavissa olevat muutokset: Toimenpiteet 1-7 

Markku Renko | Senior Associate 
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 Ei voida erottaa muusta taloudesta 

 BEPS riskejä tunnistettu ja linkitetty muihin toimenpiteisiin 

 Suositus VAT/GST ohjeiden noudattamisesta 

 Analysoituja toimenpiteitä ei ehdoteta toteutettaviksi 

 Jatkotyöskentelyä (2016-2020) 

 Ei aiheuta välitöntä tarvetta toimenpiteille 

 

 

 

Toimenpide 1: Digitaaliseen kaupankäyntiin liittyvät verotukselliset haasteet 

Digitaalista kaupankäyntiä ja siihen liittyviä kansainvälisen verotuksen kysymyksiä ei voida käsitellä erillään 
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 Suosituksia liittyen verokohtelun vastaamattomuustilanteisiin: 

- Kansallisiin lainsäädäntöihin 

- OECD:n malliverosopimukseen 

 Tavoitteena puuttua yhtiöiden (entity) ja instrumenttien (instrument) verottamattomuustilanteisiin (ml. lykkääminen) 

 Ei aiheuta välitöntä tarvetta toimenpiteille 

 

Toimenpide 2: Verotusjärjestelmien epäyhteneväisyyksien hyödyntämisen estäminen 

Toimenpiteen tavoitteiden saavuttaminen vaatii muutoksia sekä kansalliseen että kansainväliseen sääntelyyn 
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 Osa I, suosituksia kansallisiin lainsäädäntöihin: 

- Osingon verottomuus 

- Lähdeveron moninkertainen hyvittäminen 

- Väliyhteisölainsäädännön vahvistaminen 

- Läpivirtausyksiköiden raportointivelvollisuudet 

- Käänteisen hybridin verottaminen asuinvaltiossa kun tuloa ei veroteta sijoittajan valtiossa 

 

 

Toimenpide 2: Verotusjärjestelmien epäyhteneväisyyksien hyödyntämisen estäminen (jatkuu) 

Kansallisen lainsäädännön muuttaminen on aina poliittinen prosessi 
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 (Osa I, suosituksia kansallisiin lainsäädäntöihin:) 

- Linkittäminen vastapuolen verotukseen: pääsääntö (primary), toissijainen (secondary) tai puolustava sääntö 

(defensive) 

- Vähennyskelpoisuus / ei verotettavaa tuloa (D/NI) 

- Kaksinkertainen vähennyskelpoisuus (DD) 

- Epäsuora vähennyskelpoisuus / ei verotettavaa tuloa (indirect D/NI) 

 

 

 

Toimenpide 2: Verotusjärjestelmien epäyhteneväisyyksien hyödyntämisen estäminen (jatkuu) 

Ehdotettujen uudistusten keskiössä on verotuksen linkittäminen vastapuolen verotukseen 
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 Osa II, suosituksia OECD:n malliverosopimukseen: 

- Kaksoisasumistilanteet (toimenpide 6, verosopimusten väärinkäyttämisen estäminen) 

- Hybridiyhtiöt; uusi säännös tilanteisiin, joissa kumpikaan verosopimusvaltio ei verota tuloa 

 Analyysi kansallisten lainsäädäntösuositusten ja malliverosopimusmuutosten suhteesta 

 

 

 

Toimenpide 2: Verotusjärjestelmien epäyhteneväisyyksien hyödyntämisen estäminen (jatkuu) 

OECD:n malliverosopimuksen muuttamisen vaikutusaikataulu riippuu toimenpiteen nro 15 etenemisestä 
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 Tavoitteena luoda suosituksia kansallisten väliyhteisölainsäädäntöjen yhtenäistämiseksi 

 Vaihtoehtoisia lähestymistapoja 

 EU-oikeuden huomioiminen 

 Ei aiheuta välitöntä tarvetta toimenpiteille 

 

 

 

 

Toimenpide 3: Väliyhteisölainsäädännön kehittäminen 

OECD:n jäsenvaltioiden väliyhteisölainsäädännöt eroavat merkittävästi toisistaan   
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 Suositus kansallisen lainsäädännön kehittämiseksi niin, että korkojen vähennyskelpoisuus sidottaisiin yhtiön tulokseen  

(10-30 % / EBITDA) 

 Mahdollisuus säätää poikkeuksia konsernin tunnuslukujen perusteella 

 Sovellettaisiin nettokorkomenoihin 

 Poikkeuksia: alaraja, julkiset hankkeet, myöhempi vähennyskelpoisuus (carry forward) 

 Laaja määritelmä korolle ja korkoa taloudellisesti vastaaville erille 

 Linkki siirtohinnoitteluohjeistuksen muutoksiin 

 Ei aiheuta välitöntä tarvetta toimenpiteille – maakohtaista kehitystä kuitenkin seurattava 

 

 

Toimenpide 4: Korkojen vähennysoikeus 

Suosituksena on esitetty korkojen vähennysoikeuden sitomista yhtiön tulokseen 
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 Jatkaa aiemman OECD-foorumin (Forum of Harmful Tax Practices) työtä 

- Tarkoituksena estää haitallinen suosiva sääntely (”race to the bottom”) 

- Yhteiset puitteet suosivan sääntelyn tarkastelulle ja automaattiselle tietojenvaihdolle 

 ”Nexus approach” - immateriaalioikeuksista saatavien tulojen verokohtelu 

- Suosivaan verotukseen oikeutetut veronmaksajat 

- Suosivaan verotukseen oikeuttavat kustannukset 

 Automaattinen tietojenvaihto 

- Suosiva sääntely, hinnoittelusopimukset (APA), verotuksen oikaisut alaspäin, kiinteät toimipaikat, BEPS 

Toimenpide 5: Haitallisen verosuunnittelun torjuminen 

Haitallisen verosuunnittelun torjumisessa avainasemassa on suosivan sääntelyn tarkasteleminen jäsenvaltioissa  
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 ”The Modified Nexus Approach” hyväksyttiin yhteiseksi lähestymistavaksi G20-kokouksessa marraskuussa 2014 

 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 

 Lähestymistapa muuttaa keskeisesti tuotekehitystoiminnan ja aineettoman omaisuuden verotuksen 

toimintaympäristöä 

Toimenpide 5: Haitallisen verosuunnittelun torjuminen (jatkuu) 

”The Modified Nexus Approach” hyväksyttiin yhteiseksi lähestymistavaksi G20-kokouksessa marraskuussa 2014 
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 Verosopimusten tarkoituksen kirkastaminen: kaksinkertaisen verotuksen välttäminen, ei ”nollaverotuksen” mahdollistaminen 

 Limitation on benefits (LOB) 

- Kuka on oikeutettu verosopimuksen tarjoamiin etuihin? 

 Principal purposes test (PPT) 

- Mikä on järjestelyn pääasiallinen tarkoitus? 

Toimenpide 6: Verosopimusten väärinkäyttämisen estäminen 

Toimenpiteen tavoitteena on malliverosopimuksen kehittäminen väärinkäytösten estämiseksi 
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 Erityisesti kohdistettuja säännöksiä verosopimuksiin 

- Osinkojen lähdeverotus 

- Kiinteästä omaisuudesta saatava tulo 

- Kaksoisasumistilanteet 

- Kiinteän toimipaikan tulo 

 Verosopimusten ja kansallisen lainsäädännön suhde 

 Raportin esitykset tulisivat voimaan monenkeskisen instrumentin (BEPS-toimenpide 15) kautta 

Toimenpide 6: Verosopimusten väärinkäyttämisen estäminen (jatkuu) 

Verosopimuksen muutokset kohdistuvat havaittuihin epäkohtiin 
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 Muutosehdotukset malliverosopimukseen ja sen kommentaariin 

 Jakautuu kolmeen osaan: 

- Komissionäärien käyttäminen verotettavan tulon pienentämiseksi 

- Verosopimuksen poissulkevan listan hyväksikäyttö 

- Muu keinotekoinen kiinteän toimipaikan muodostumisen välttäminen 

 Jatkotyöskentelyä esityksen vaikutuksista kiinteän toimipaikan tulonmuodostukseen 

 Raportin esitykset tulisivat voimaan monenkeskisen instrumentin (BEPS-toimenpide 15) kautta 

 

Toimenpide 7: Kiinteän toimipaikan muodostumisen keinotekoisen välttämisen estäminen 

Raportissa esitetään konkreettisia muutoksia malliverosopimukseen 
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 Komissionäärin muodostama kiinteä toimipaikka 

- Sopimuksen solmiminen yrityksen nimissä, tai; 

- Sopimuksen keskeisten osien neuvottelu 

 Ei soveltuisi jälleenmyyjään 

 Agentin itsenäisyyden harkinnan tulisi perustua kokonaisarviointiin  

Toimenpide 7: Kiinteän toimipaikan muodostumisen keinotekoisen välttämisen estäminen (jatkuu) 

Komissionäärijärjestelyillä on katsottu olevan negatiivinen vaikutus kohdemaan verotukseen 
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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 –> PPT 

 Vakuutustoimintaan ei ehdoteta erillistä sääntelyä 

Toimenpide 7: Kiinteän toimipaikan muodostumisen keinotekoisen välttämisen estäminen (jatkuu) 

Toimintojen merkitys liiketoiminnalle on muuttunut verosopimusten solmimisen ajankohdasta  



Keskeiset tuotokset ja odotettavissa olevat muutokset: Toimenpiteet 8-15 

Petteri Rapo | Senior Associate 
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 Toimenpiteen tuloksena uudistuksia ja muutoksia seuraaviin OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden lukuihin: 

- I (Markkinaehtoperiaate),  

- II (Siirtohinnoittelumenetelmät),  

- VI (Aineettomat),  

- VII (Konsernin sisäiset palvelut) ja  

- VIII (Kustannustenjakojärjestelyt) 

 Tavoitteena markkinaehtoisen siirtohinnoittelun ja arvonmuodostuksen välisen yhteyden varmistaminen sopimusehtoja ja 

osapuolten todellista toimintaa (toiminnot, omaisuuserät, riskit) vertaamalla 

 Kiinteä yhteys BEPS-toimenpiteisiin 3 (rahoitustransaktiot), 4 (verosopimukset), 6 (CFC) ,  

13 (siirtohinnoitteludokumentaatio) ja 14 (keskinäinen sopimusmenettely) 

 

 

Toimenpiteet 8-10: Aineettomien siirtohinnoittelu; riskit ja pääoma; muut korkean riskin liiketoimet  

BEPS-toimenpiteet 8-10 pyrkivät varmistamaan markkinaehtoisen siirtohinnoittelun ja arvonmuodostuksen välisen yhteyden 
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 Markkinaehtoperiaatteen soveltamista (luku I; osio D) koskevien ohjemuutosten tarkoituksena on varmistaa 

markkinaehtoisen siirtohinnoittelun ja arvonmuodostuksen välisen yhteyden säilyminen erityisesti kahdessa tilanteessa: 

- Mikäli transaktion osapuolelle allokoidaan (sopimusteitse) tietty liiketoimeen liittyvä riski, tulee kyseisellä osapuolella 

olla (i) riittävä mahdollisuus kontrolloida riskiä sekä (ii) riittävät taloudelliset edellytykset kantaa ko. riski. 

- Mikäli transaktion toinen osapuoli toimii ainoastaan sijoittajana (tarjoten pääomaa toisen osapuolen käyttöön) ilman 

lisäarvoa tuottavia toimintoja tai mahdollisuutta kontrolloida sijoitukseen liittyvää riskiä, tulee markkinaehtoinen 

korvaus suhteuttaa tähän. 

 Erityistä painoarvoa asetetaan todellisten etuyhteystransaktioiden tunnistamiselle ja rajaamiselle (delineation) niiden 

taloudellisen tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi 

 Entistä selkeämpi mandaatti ei-tarkoituksenmukaisiksi arvioitujen transaktioiden sivuuttamiselle  

 

Toimenpiteet 8-10 | Muutokset siirtohinnoitteluohjeiden lukuun I (Markkinaehtoperiaate) 

Erityistä painoarvoa asetetaan todellisten etuyhteystransaktioiden tunnistamiselle ja rajaamiselle 
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 Kokonaan uutta ohjeistusta: 

- Location savings and other local market features; 

- Assembled workforce; 

- MNE group synergies. 

 Rahoitustransaktioiden siirtohinnoittelusta (ml. taloudellinen analyysi) tulossa tarkempaa ohjeistusta vuosina 2016-2017 

Toimenpiteet 8-10 | Muutokset siirtohinnoitteluohjeiden lukuun I (Markkinaehtoperiaate) (jatkuu) 

Kokonaan uutta ohjeistusta on laadittu lähinnä tiettyihin etuihin sekä konserniyhteydelle erityisiin synergioihin liittyen 
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 Siirtohinnoittelumenetelmiä (luku II; kappale 2.16 A-E) koskevien ohjemuutosten tarkoituksena on tarkentaa 

hyödyketransaktioiden (commodity transactions) sääntelyä: 

- Markkinahintavertailumenetelmä (comparable uncontrolled price, CUP) on ensisijainen menetelmä hyödykkeitä 

koskevien transaktioiden hinnoitteluun sekä hinnoittelun markkinaehtoisuuden testaamiseen; 

- Hinnoittelun asetantapäivä tulee valita johdonmukaisesti sekä dokumentoida huolellisesti  

(muutoin oletuksena esim. lähetyspäivä) 

 Lisäohjeistusta valmisteilla voitonjakomenetelmän (transactional profit split) soveltamiseen liittyen 

 Keskusteluluonnos ja julkinen konsultaatio toukokuuhun 2016 mennessä, päivitetty ohjeistus alkuvuodesta 2017 

Toimenpiteet 8-10 | Muutokset siirtohinnoitteluohjeiden lukuun II (Siirtohinnoittelumenetelmät) 

Siirtohinnoittelumenetelmiä koskevien ohjemuutosten tarkoituksena on tarkentaa hyödyketransaktioiden sääntelyä 
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 OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden lukua VI koskevien ohjemuutosten tarkoituksena on tarkentaa aineettomiin omaisuuseriin 

(intangibles) liittyvien etuyhteystransaktioiden sääntelyä: 

- Laajentunut aineettomien määritelmä (painotus taloudellisen arvon syntymisessä) 

- Aineettomiin liittyvän kompensaation tulee olla linjassa transaktion osapuolten suorittamiin toimintoihin, hyödyntämiin 

omaisuuseriin sekä omaksumiin riskeihin 

 Kehitys, parantaminen, ylläpito, suojaaminen ja hyödyntäminen (development, enhancement, maintenance, 

protection and exploitation; DEMPE) 

- Nykyisten siirtohinnoittelumenetelmien rinnalla voidaan hyödyntää myös valuaatiomenetelmiä 

Toimenpiteet 8-10 | Muutokset siirtohinnoitteluohjeiden lukuun VI (Aineettomat) 

Siirtohinnoitteluohjeiden lukua VI koskevien muutosten tarkoituksena on tarkentaa aineettomien omaisuuserien sääntelyä 
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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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 Juridinen omistusoikeus ei yksin takaa oikeutta aineettomien hyödyntämisestä syntyviin tuottoihin 

 Etuyhteysosapuolet, jotka suorittavat DEMPE-toimintoja, oikeutettuja tuottojen jakamiseen kontribuutioiden ja 

omaksuttujen riskien suhteessa (ottaen huomioon riskin kontrollointi- ja kantomahdollisuudet) 

 Mikäli transaktion osapuoli toimii ainoastaan sijoittajana ilman lisäarvoa tuottavia toimintoja (DEMPE) tai mahdollisuutta 

kontrolloida sijoitukseen liittyvää riskiä, tulee markkinaehtoinen korvaus suhteuttaa tähän. 

 Näyttötaakka epävarmuuden vallitessa hinnoiteltujen aineettomien omaisuuserien (hard-to-value intangibles, HTVI) 

markkinaehtoisuudesta on ensisijaisesti verovelvollisella 

 Epävarmuuden huomiointi syntyneitä voittoja / tappioita jaettaessa tulee suhteuttaa liitännäisten riskien sekä lisäarvoa 

tuottavien toimintojen jakoon osapuolten kesken 

Toimenpiteet 8-10 | Muutokset siirtohinnoitteluohjeiden lukuun VI (Aineettomat) (jatkuu) 

Siirtohinnoitteluohjeiden lukua VI koskevien muutosten tarkoituksena on tarkentaa aineettomien omaisuuserien sääntelyä 
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 Arvioitaessa hinnoitteluhetkellä vallinneen epävarmuuden vaikutusta markkinaehtoisuuden toteutumiseen, 

veroviranomaisille sallitaan jälkikäteen (ex post) kerättyjen tietojen hyödyntäminen etukäteisen (ex ante) 

hinnoittelupäätöksen oikeellisuuden arvioimiseksi (≠ jälkiviisaus) 

 Poikkeuksina:  

(i) kattava ja uskottava dokumentaatio;  

(ii) APA;  

(iii) ennusteiden ja toteuman välinen poikkeama alle 20 %;  

(iv) ennustetun kaltaisesti (< 20% poikkeama) edennyt kaupallistaminen (5v.) suoritettu 

 Lisäohjeistusta odotettavissa vuoden 2016 aikana; uudelleenarviointi erityisesti poikkeusten osalta  

vuoteen 2020 mennessä 

Toimenpiteet 8-10 | Muutokset siirtohinnoitteluohjeiden lukuun VI (Aineettomat) (jatkuu) 

Veroviranomaisille sallitaan jälkikäteen kerättyjen tietojen hyödyntäminen etukäteisen hinnoittelupäätöksen arvioimiseksi 
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 Markkinointiin liittyvien aineettomien taloudellinen omistusoikeus (ja oikeus tuottoihin) tulkitaan yhä helpommin jaetuksi 

 Sopimuskehitys ja prosessijalostus entistä enemmän huomion kohteena; harvoin pelkkää palvelua 

 Konserniin kuuluminen tai yhteisen nimen käyttö ei yleensä ole erikseen kompensoitava aineeton 

 Aineettomia omaisuuseriä voi muutenkin joskus olla vaikea erottaa toisistaan; tunnistus ja oikean arvon määritys 

avainasemassa 

 Valuaatiomenetelmiä hyödynnettäessä huomiota tulee kiinnittää käytettyjen muuttujien asianmukaisuuteen sekä 

taustaolettamien kattavaan dokumentointiin 

 Erityinen kielto ”hanskavakioiden” (rule of thumb) hyödyntämiselle markkinaehtoisuuden todentamisessa 

Toimenpiteet 8-10 | Muutokset siirtohinnoitteluohjeiden lukuun VI (Aineettomat) (jatkuu) 

Aineettomien omaisuuserien taloudellinen omistusoikeus (ja oikeus tuottoihin) tulkitaan yhä helpommin jaetuksi 
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+ 51 362 USD milj. 

- 44 USD milj. 

- 40 262 USD milj. 

- 48 602 USD milj. 

Tausta | Rojaltiveloitukset ja -tilitykset vuonna 2013 (rahamääräinen arvo) 

Tarkasteltaessa globaaleja rojaltiveloituksia ja -tilityksiä, Yhdysvallat on selkeä nettohyötyjä kun taas Irlanti on nettomaksaja  

Rojaltit | Top10 nettohyötyjät 

Maa 
Rojaltitase vuonna 2013  

(erotus, USD milj.) 

1. Yhdysvallat + 88 928 

2. Japani + 13 756 

3. Iso-Britannia + 6 574 

4. Sveitsi + 5 143 

5. Ruotsi + 5 012 

6. Saksa + 4 689 

7. Suomi + 1 881 

8. Ranska + 1 406 

9. Meksiko + 820 

10. Tanska + 705 

Rojaltit | Top10 nettomaksajat 

Maa 
Rojaltitase vuonna 2013 

(erotus, USD milj.) 

1. Irlanti - 41 120 

2. Kiina - 20 146 

3. Singapore - 18 826 

4. Venäjä - 7 633 

5. Alankomaat - 7 336 

6. Kanada - 6 805 

7. Etelä-Korea - 5 509 

8. Thaimaa - 4 364 

9. Intia - 3 458 

10. Brasilia - 3 071 

Lähde: Maailmanpankin tilastot (Charges for the use of intellectual property, payments & receipts)  

OECD-jäsenmaat  

Kehitysmaat (YK)   

EU    

Euroalue     
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Tausta (jatkuu) | Rojaltiveloitukset ja -tilitykset vuonna 2013 (% kaupan kokonaisarvosta) 

Tarkasteltaessa globaaleja rojaltiveloituksia ja -tilityksiä, Yhdysvallat on selkeä nettohyötyjä kun taas Irlanti on nettomaksaja  

Rojaltit | Top10 nettohyötyjät 

Maa 
Rojaltitase vuonna 2013  

(% kaupan kokonaisarvosta) 

1. Yhdysvallat + 3,55 

2. Suomi + 1,93 

3. Ruotsi + 1,63 

4. Japani + 1,54 

5. Alankomaat + 1,13 

6. Iso-Britannia + 0,60 

7. Israel + 0,53 

8. Tanska + 0,38 

9. Saksa + 0,22 

10. Meksiko + 0,21 

Rojaltit | Top10 nettomaksajat 

Maa 
Rojaltitase vuonna 2013 

(% kaupan kokonaisarvosta) 

1. Irlanti - 19,68 

2. Singapore - 3,40 

3. Etelä-Afrikka - 1,64 

4. Venäjä - 1,43 

5. Kanada - 1,26 

6. Sveitsi - 1,24 

7. Brasilia - 1,02 

8. Australia - 1,00 

9. Kiina - 0,87 

10. Etelä-Korea - 0,85 

Lähde: WIPO, INSEAD & Cornell University (Global Innovation Index, GII) 
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 Konsernin sisäisiä palveluja (luku IV) koskevien ohjemuutosten tarkoituksena on tarkentaa käytännön ohjeistusta sekä 

keventää hallinnollisia vaatimuksia vähän lisäarvoa tuottavien rutiinipalvelujen osalta: 

- Erilliset tarkennetut ohjeosiot hyötyanalyysille (benefits test), omistajaohjaukselle (shareholder activities), 

mahdolliselle päällekkäiselle palvelutarjonnalle (duplication), satunnaisille hyödyille (incidental benefits), keskitetyille 

palveluille (centralized services) sekä palvelumaksun muodolle (form of the remuneration) 

- Uutena ohjeistuksena yksinkertaistettu allokaatio, katetasoja koskeva suojasatamasäännös (cost + 5 %) sekä 

kevennetty dokumentaatiovaatimus 

 Tavoitteena nopea implementointi OECD-maiden keskuudessa 

 Tarkennettua ohjeistusta vuoden 2016 aikana, ensimmäinen joukko maita vuoteen 2018 mennessä 

Toimenpiteet 8-10 | Muutokset siirtohinnoitteluohjeiden lukuun VII (Konsernin sisäiset palvelut) 

Konsernin sisäisiä palveluja koskevien ohjemuutosten tarkoituksena on tarkentaa ohjeistusta sekä keventää vaatimuksia 
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 OECD:n ohjeiden lukua VIII koskevien tarkennusten tarkoituksena on estää edellä esiteltyjen muokattujen 

siirtohinnoittelusäännösten kiertäminen kustannustenjakojärjestelyjen (Cost Contribution Arrangement, CCA) avulla: 

- Tavoitteena markkinaehtoisen siirtohinnoittelun ja arvonmuodostuksen välisen yhteyden varmistaminen 

sopimusehtoja ja osapuolten todellista toimintaa (toiminnot, omaisuuserät, riskit) vertaamalla 

- Aineettomia koskeva valuaatio on laadittava ja dokumentoitava huolellisesti myös CCA:n yhteydessä; 

kustannusperusteiset menetelmät eivät ole suositeltavia 

- Järjestelyyn osallistuminen vaatii riittävää odotettavissa olevaa hyötyä kullekin osapuolelle sekä kykyä kontrolloida ja 

kantaa liitännäiset riskit 

- Aineettomien tai aineellisten omaisuuserien kehittämiseen tähtäävään järjestelyyn osallistuminen luo automaattisen 

oikeuden hyödyntää kehitystyön tuloksia ainakin paikallisesti 

 

Toimenpiteet 8-10 | Muutokset siirtohinnoitteluohjeiden lukuun VIII (Kustannustenjakojärjestelyt) 

Tarkennusten tarkoituksena on estää siirtohinnoittelusäännösten kiertäminen kustannustenjakojärjestelyjen avulla 
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 Loppuraportin arvion mukaan veropohjien mureneminen ja veronvälttely aiheuttavat vuosittain arviolta 100-240 miljardin 

dollarin veromenetykset (4-10 % globaalista yhteisöverokertymästä) 

 Raportissa kuvataan lisäksi useita ilmiöitä, joiden katsotaan heijastelevan kasvanutta BEPS-ilmiötä 

 Luotettavaa taloudellista analyysiä vaikeuttavia tekijöitä mm. kattavan datan puute ja kiinteä liitännäisyys reaalimaailman 

ilmiöihin sekä tietoisiin veropoliittisiin linjauksiin. 

 Tulevien analyysien pohjana tullaan hyödyntämään mm. maakohtaisen raportoinnin (CbC) avulla kerättyjä tietoja 

 Ei aiheuta välitöntä tarvetta toimenpiteille – kansainvälistä kehitystä kuitenkin seurattava 

 

 

Toimenpide 11: BEPS-tietojen kerääminen ja taloudellinen analysointi 

Veropohjien mureneminen ja veronvälttely aiheuttavat vuosittain arviolta 100-240 miljardin dollarin veromenetykset 
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 Loppuraportin keskeisenä sisältönä suosituksia koskien verosuunnittelurakenteiden pakollista ennakkoilmoittamista 

kansallisille veroviranomaisille: 

- Modulaarinen viitekehys (modular framework) mahdollisimman etupainotteisen tiedonsaannin varmistamiseksi 

- Ei minimivaatimuksia vaan erilaisia vaihtoehtoja kullekin valtiolle sopivan kansallisen lainsäädännön rakentamiseksi 

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

(iii) riittävä seuranta; (iv) raportoinnin ajankohta (suunnittelu vs. implementointi) ja (v) seuraukset ja sanktiot. 

- Ilmoittamisvelvollisuus joko lainsäädännön tai corporate governance -sääntelyn tasolla 

 Kerätyt tiedot tietojenvaihdon ja kansainvälisen viranomaisyhteistyön piirissä (OECD JITSIC Network) 

 Ei aiheuta välitöntä tarvetta toimenpiteille – maakohtaista kehitystä kuitenkin seurattava 

 

Toimenpide 12: Pakollinen verosuunnittelurakenteiden ennakkoilmoittaminen 

Verosuunnittelurakenteiden pakollisen ennakkoilmoittamisen toivotaan lisäävän rajat ylittävän liiketoiminnan läpinäkyvyyttä 
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 Uusittu OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden luku V ja muuta ohjeistusta syyskuussa 2014 & helmi-kesäkuussa 2015 

 Ei uutta ohjeistusta loppuraportissa / lokakuu 2015 (tiivistelmä) 

 Ajantasaisen dokumentaation korostaminen 

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

 Kolmitasoinen (three-tiered) 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 
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 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 

 Kansallinen lainsäädäntötyö käynnistynyt useissa eurooppalaisissa valtioissa 

 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 
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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 
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 Tavoitteena lisätä ja parantaa oikeusvarmuutta sekä verotuksen ennustettavuutta vastapainona  muiden  

BEPS-toimenpiteiden kansainvälisen kahdenkertaisen verotuksen uhkaa mahdollisesti lisääville vaikutuksille 

 Tuloksena vähimmäisvaatimukset (minimum standard) sekä kokoelma parhaita käytäntöjä, joiden implementointia tarkoitus 

valvoa vertaisarvioinneilla:  

- Keskinäistä sopimusmenettelyä (Mutual Agreement Procedure, MAP) koskevien verosopimuskohtien implementointi 

hyvässä uskossa (good faith); avointen tapausten nopea ratkaisu (suositus: prosessin kesto keskimäärin 24 kk) 

- Hallinnollisten menettelyjen luominen estämään verosopimuskiistoja ja varmistamaan niiden nopea ratkaisu 

- MAP-prosessiin pääsyn varmistaminen tiettyjen edellytysten täyttyessä 

 Vertaisarviointeja koskeva metodologia kehitetään vuoden 2016 aikana 

 

Toimenpide 14: Verosopimusten keskinäisen sopimusmenettelyn tehostaminen 

Tehokkaan keskinäisen sopimusmenettelyn puute  lisää kansainvälisen taloudellisen kahdenkertaisen verotuksen uhkaa 
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 Tietyt maat sopineet pakollisen, sitovan ja määräajallisen MAP-arbitraation sisällyttämisestä kahdenkeskisiin 

verosopimuksiinsa: 

- Australia, Belgia, Kanada, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Japani, Luxemburg, Hollanti, Uusi-Seelanti, Norja, Puola, 

Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Iso-Britannia sekä USA 

 Kyseiset maat osallisina yli 90 % avoimista MAP-prosseista vuoden 2013 lopussa 

 Implementointi monenkeskisen sopimusinstrumentin avulla (BEPS-toimenpide nro 15) 

Toimenpide 14: Verosopimusten keskinäisen sopimusmenettelyn tehostaminen (jatkuu) 

Tehokkaan keskinäisen sopimusmenettelyn puute  lisää kansainvälisen taloudellisen kahdenkertaisen verotuksen uhkaa 
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 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) 

 Syyskuu 2014: teknisiä seikkoja selvittäneen raportin mukaan mahdollinen ja haluttava 

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

- Työ alkoi toukokuussa 2015; tavoitteena saada allekirjoitusvalmis versio valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä 

 Tällä hetkellä kehitystyössä mukana 90 valtiota (ml. pakollisen, sitovan ja määräajallisen MAP-arbitraation 

sisällyttämisestä sopineet maat); BEPS-muutosten osittainen sisällyttäminen mahdollista 

 

 

Toimenpide 15: Monenkeskisen sopimusinstrumentin kehittäminen 

Monenkeskisen sopimusinstrumentin kehittäminen tähtää BEPS-muutosten nopeaan ja yhtäaikaiseen implementointiin 
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OECD BEPS | Muutosten arvioitu implementointiaikataulu 

Muutoksen kohde OECD:n siirtohinnoitteluohjeet OECD:n malliverosopimus & kommentaari Kansallinen lainsäädäntö 

Liitännäiset  

BEPS-toimenpiteet 

– Toimenpiteet 8-10: Aineettomat; konsernin 

sisäiset palvelut; CCA:t 

– Toimenpide 13: 

Siirtohinnoitteludokumentaatio 

 

 

- Toimenpide 2: Kaksoisasumistilanteet; 

hybridiyhtiöt ja –instrumentit 

- Toimenpide 6: Väärinkäytön estäminen 

- Toimenpide 7: Kiinteä toimipaikka 

- Toimenpide 14: MAP 

- Toimenpide 15: Monenkeskinen 

sopimusinstrumentti 

- Toimenpide 3: CFC 

- Toimenpide 4: Korkovähennysrajoitukset 

- Toimenpide 5: Suosivan sääntelyn 

rajoittaminen (nexus approach) 

- (Toimenpiteet 8-10) 

- Toimenpide 12: Pakollinen 

ennakkoilmoittaminen 

- Toimenpide 13: 

Siirtohinnoitteludokumentaatio 

Arvioitu 

implementointiaikataulu 

OECD:n ohjeistus: osittain jo voimassa, 

kokonaisuudessaan vuoden 2015 lopussa 

 

 takautuvaa soveltamista odotettavissa 

Malliverosopimus: vuoden 2016 lopulla 

(multilateraalisen instrumentin myötä  

 voimassa allekirjoitushetkestä) 

 

Malliverosopimuksen kommentaari: vuoden 

2015 lopussa (voimassa takautuvasti) 

Vuosien 2015-2021 aikana 

 

 tarkka aikataulu riippuu kansallisen 

ohjeistuksen tarpeesta sekä poliittisesta 

tahtotilasta) 

Tulossa oleva 

lisäohjeistus (2016-2017) 

– Voitonjakomenetelmän (profit split) 

soveltaminen 

– Vaikeasti arvostettavissa olevat aineettomat 

(hard-to-value intangibles) 

– Rahoitustransaktioiden siirtohinnoittelu 

– MAP 

– Monenkeskinen sopimusinstrumentti 

– Digitaaliseen kaupankäyntiin liittyvät 

verotukselliset haasteet 
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OECD BEPS | Kansallisen implementoinnin eteneminen (päivitetty 14.10.2015) 

(Lähde: A&S|BEPSCenter, http://www.aldersound.fi/BEPS) 
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 Monenkeskisen sopimusinstrumentin (BEPS-toimenpide nro 15) kehitystyö jatkuu vuoden 2016 loppuun 

 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 (konsolidoidun) eurooppalaisen yrityveropohjan (CCTB / CCCTB) edistäminen  

 Kansallinen BEPS-implementointi käynnistyy; ensimmäisinä vuorossa CbC-raportointi sekä automaattinen tietojenvaihto 

 Automaatio ja sähköinen asiointi lisääntyy; esim. Suomessa KOVE selvittää mahdollisuuksia siirtyä reaaliaikaiseen 

verotukseen ja valvontaan erityisesti siirtohinnoitteluun liittyen 

 

Mitä seuraavaksi? 

OECD:n BEPS-hanke ei ole ainoa rajat ylittävään liiketoimintaan vaikuttava verotuksen muutosprosessi 
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 Nykyisen sisäisen toimintamallin tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden uudelleenarviointi 

 Konsernin keskeisten riskipositioiden kartoittaminen ja sisäisten prosessien sekä resurssien muokkaaminen vastaamaan 

uutta, aiempaa avoimempaa toimintaympäristöä 

 Valmistautuminen uudistetun kolmitasoisen siirtohinnoitteludokumentaation laatimiseen vuodelta 2015 

- Sisäiset sopimukset ja muu ohjeistus 

- Keskeisten tuotteiden toimitus- / arvoketjut, konsernin rahoitusrakenne, keskeiset aineettomat omaisuuserät (master file) 

- Kuvaus konserniyhtiöiden välisistä raportointisuhteista, paikalliset (tilintarkastetut) tilinpäätökset (local file) 

- Tiedot maakohtaisista liikevaihdoista, tuloksista, maksetuista veroista, taserakenteista ja henkilöstömääristä  

(CbC table 1); keskeisistä toiminnoista (CbC table 2); sekä edellisiä täydentävistä / selittävistä seikoista (CbC Table 3) 

 Toimintaympäristön säännöllinen tarkkailu 

 

Mitä seuraavaksi? | Kansainvälisen konsernin ”To Do” -lista 



http://www.aldersound.fi/xview


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

