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Moderni verosuunnittelu kansainvälisessä liiketoiminnassa 

Striving for transparency 

Keskiviikko 8.6.2016 klo 9.00–12.00 



Sivu 1 Breakfast at Alder & Sound’s | 8.6.2016 

1. Alkusanat ja johdanto aihepiiriin 

 

2. Moderni verosuunnittelu yritysverotuksessa 

Suvi Vänskä | Senior Associate, Head of Tax Services 

 

3. Moderni verosuunnittelu siirtohinnoittelussa 

Petteri Rapo | Senior Associate, Acting CEO 

 

4. Kansainvälisen verosuunnittelun kehityssuuntauksia 

Tomi Viitala | Vero-oikeuden apulaisprofessori, Aalto-yliopisto 

 

 

Breakfast at Alder & Sound’s 8.6.2016 | Seminaarin agenda 

Striving for transparency - Moderni verosuunnittelu kansainvälisessä liiketoiminnassa  
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Muuttuva toimintaympäristö 
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Keskimääräinen globaali yritysveroaste on laskenut yli 3,5 %-yksikköä vuosina 2006-2015 
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Lisääntyvä julkisuus 
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#LuxLeaks 

#PanamaPapers 
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 Verosuunnittelu (tax planning): 

Verot optimoimaan tähtäävää, aidot liiketaloudelliset syyt sisältävää toimintaa vero-oikeudellisen normiston puitteissa 

lopputulos ja kokonaisuus huomioiden. 

 

 

 Aggressiivinen verosuunnittelu (tax avoidance): 

Verosuunnittelua, joka hyökkää jotakin oikeana tai hyväksyttävänä pidettävää tavoitetta, perusajatusta tai normia vastaan, 

ja jota siksi pidetään epäasianmukaisena. 

 

 

 Veronkierto (tax evasion):  

Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudellinen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista 

luonnetta tai tarkoitusta, on verotusta toimitettaessa meneteltävä niin kuin asiassa olisi käytetty oikeaa muotoa. (VML 28 §) 
 

 

Lähteet: Knuutinen, Reijo: Mitä on ns. aggressiivinen verosuunnittelu? (Verotus 1/2015) & Veron kiertämissäännöksen soveltaminen (A126/200/2014) 

 

 

Keskeistä terminologiaa 

Ero laillisen verosuunnittelun sekä laittoman veronkierron välillä on hämärtynyt viime vuosina 
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Moderni verosuunnittelu kansainvälisessä yritysverotuksessa 

Suvi Vänskä | Senior Associate, Head of Tax Services 



Sivu 7 Breakfast at Alder & Sound’s | 8.6.2016 

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

- 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 

 Euroopan komission Anti Tax Avoidance Packagen tarkoituksena implementoida BEPS-suosituksia ja lisätä läpinäkyvyyttä 

 

OECD BEPS-hanke ja EU:n komission Anti Tax Avoidance Package | Alustus  

Keskeisenä tavoitteena edistää kansallisten veropohjien suojelua ja veronvälttelyn estämistä tukevia toimenpiteitä 
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 EVL 6a.9 §: Osinko on veronalaista tuloa siltä osin kuin 

1. se on osinkoa jakavan yhteisön verotuksessa vähennyskelpoinen; tai 

2. kyse on sellaisesta järjestelystä tai järjestelyjen sarjasta, jonka päätarkoituksena tai yhtenä keskeisenä tarkoituksena on 

pykälän tavoitteen tai tarkoituksen vastaisen veroedun saavuttaminen ja joka ei ole aito kaikki asiaan liittyvät tosiseikat 

ja olosuhteet huomioon ottaen. 

 

 EVL 6a.10 §: järjestelyä tai järjestelyjen sarjaa pidetään epäaitona siltä osin kuin se ei perustu päteviin liiketaloudellisiin 

syihin, jotka vastaavat asian todellista taloudellista luonnetta. 

 

 Siirtohinnoittelusäännöksiin tulossa uudistuksia BEPS-toimenpide 13:n mukaisena (Hallituksen esitysluonnos 22.5.2016) 

OECD BEPS-hanke ja EU:n komission Anti Tax Avoidance Package | Vaikutuksia Suomessa  

Suomessa jo uutta lainsäädäntöä BEPS-hankkeen johdosta 
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 Konsernin veroasteen optimointi 

- Kaksinkertaisen verotuksen välttämisestä huolehtiminen 

- Jaksotuksen kautta saatavat kassavirtahyödyt 

- Lähdeveron hyvitykset 

 Huolellisuus konsernin sisäisten toimenpiteiden suunnittelussa 

- Aggressiivisen verosuunnittelun ja ”verokikkailun” aikakausi on ohi 

- Suunnittelun moniulotteisuus ja dokumentoinnin merkitys 

 

 

 

Moderni verosuunnittelu | Yleinen ilmapiiri on muuttunut 

Moderni verosuunnittelu on konsernin verotuksen optimointia kokonaisuus halliten 
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Debt 
pushdown 

Verotettava tulo 

Konserniyhtiön 
velka-

kapasiteetti 
Korko 

ENNEN 

 

 

 

 

 

Moderni verosuunnittelu | Esimerkki: Debt push down -järjestely ennen ja nyt  
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Viimeaikaista oikeuskäytäntöä | Esimerkki: sivuliikerakenne ja substanssin puute 

KHO antanut kevään aikana kaksi julkaistua ratkaisua osakkeiden hankintavelan koron vähentämisestä sivuliikerakenteessa 
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 KHO 2016:71 

- Tanskalainen yhtiö DK A/S 1 omistaa suomalaisen 

operatiivisen FI Oy:n osakkeet. 

- DK A/S 1:n tanskalainen tytäryhtiö DK A/S 2 perustaa 

sivuliikkeen Suomeen . 

- DK A/S 1 myy osakkeet DK A/S 2:lle (sen sivuliikkeen 

välityksellä), kaupan rahoitus DK A/S 1:ltä olevalla velalla. 

- Sivuliikkeellä ei riittävästi substanssia  osakkeet eivät 

kuulu sivuliikkeelle  korko vähennyskelvoton 

 

 

DK A/S 1 

DK A/S 2 

FI Oy 

DK A/S 2  

FI Sivuliike 

FI Oy 

DK 

FI 

 

Korko 

Konserni- 

avustus 
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Viimeaikaista oikeuskäytäntöä | Esimerkki: sivuliikerakenne veronkiertoa 

KHO antanut kevään aikana kaksi julkaistua ratkaisua osakkeiden hankintavelan koron vähentämisestä sivuliikerakenteessa 
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 KHO 2016:72 

- US Inc 1 hankki ruotsalaisen SWE Ab:n osakkeet. 

- Samana päivänä SWE Ab:n osakkeet luovutettiin 

konserniin kuuluvalle ruotsalaiselle SWE Holding Ab:lle ja 

allokoitiin sen suomalaiselle sivuliikkeelle. 

- Suomalainen konserniyhtiö FIN Oy antanut 

konserniavustusta Sivuliikkeelle korkojen kattamiseksi. 

- Sivuliikkeen maksama korkokulu luxemburgilaiselle 

konserniyhtiölle vähennyskelvoton  VML 28 § 

 

 

US Inc 1 

US Inc 2 

LUX Holding Sarl 

SWE Holding Ab 

SWE Ab 

SWE Holding Ab FI 

Sivuliike 

SWE Ab FIN  Oy 

Konserni- 

avustus 

 

Korko 



Sivu 13 Breakfast at Alder & Sound’s | 8.6.2016 

Moderni verosuunnittelu | Perusperiaatteiden päivitys vastaamaan uusia vaatimuksia 

Bottom up -näkökulmasta top down -tarkasteluun 
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 Liiketoimintamallin suunnittelu ja verotuksen 

optimointi kokonaisuus halliten 

 Kahdenkertaisen verotuksen välttäminen ja 

tehokas käyttöpääoman hallinta 

 Useamman asiantuntijan hyödyntäminen 

 Kokonaisvaltainen tarkastelu 

 Ajantasainen dokumentointi, avoimuus 

 Lainsäädännön aukkojen ja veroinsentiivien 

hyödyntäminen ilman kytkentää liiketoimintaan 

 Nollaverotuksen ja kaksinkertaisten 

vähennysten tavoittelu 

 Yhteen asiantuntijamielipiteeseen nojaaminen 

 Kapea tarkastelu 

 Jälkikäteistarkastelu, salailu 

ENNEN NYT 



Moderni verosuunnittelu kansainvälisessä siirtohinnoittelussa 

Petteri Rapo | Senior Associate, Acting CEO 
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 Master file –dokumentaation tarkoituksena on tarjota yleiskuvaus konsernin toiminnasta ja sen alueellisesta 

jakautumisesta erityisesti tulonmuodostuksen ja taloudellisen toiminnan näkökulmasta 

 

 Maakohtainen (CbC) raportointi vaatii konsernin kokonaiskuvan muodostamista ja ymmärtämistä 

 Annettuja tietoja sekä niiden luomaa kuvaa tulisi aina tarkastella suhteessa konsernin siirtohinnoittelumalliin,  

sisäisiin sopimuksiin sekä ennen kaikkea siirtohinnoitteludokumentaatioon 

 Tietojen lähteenä voidaan hyödyntää esim. konsernitason konsolidoituja lukuja, paikallisia tilinpäätöslukuja tai jopa  

johdon raportoinnin lukuja 

 

Moderni verosuunnittelu kansainvälisessä siirtohinnoittelussa | Tausta 

Uusitut OECD:n siirtohinnoitteluohjeet sisältävän uuden kolmitasoisen dokumentaatiomallin 
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Liiketoimintamallin optimointi (Business Model Optimization, BMO) 

 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 

 Aineettomat omaisuuserät ja sisäiset yhdistelmäveloitukset 

 Sisäinen rahoitus ja pääomarakenteiden optimointi 

 

 

Liiketoimintamallin optimointi (Business Model Optimization, BMO) 

Hyödynnettäessä siirtohinnoittelua modernissa verosuunnittelussa kaiken keskiössä on linjakkuus todelliseen toimintaan 
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Hajautettu vs. keskitetty liiketoimintamalli 

Perustoiminnot 

Lisäarvo-

toiminnot 

Riskit 

Hajautettu toimintamalli Keskitetty toimintamalli 

BMO 

Perustoiminnot 

Lisäarvo-

toiminnot 

Riskit 

Perustoiminnot 

Lisäarvo-

toiminnot 

Riskit 

Paikallinen yhtiö A Paikallinen yhtiö B Paikallinen yhtiö C 

Yhteisöveroaste  

25 % 

Yhteisöveroaste  

28 % 

Yhteisöveroaste  

30 % 

Efektiivinen veroaste: 25 – 30 % 

Perustoiminnot Perustoiminnot Perustoiminnot 

Paikallinen yhtiö A Paikallinen yhtiö B Paikallinen yhtiö C 

Yhteisöveroaste  

25 % 
Yhteisöveroaste  

28 % 

Yhteisöveroaste  

30 % 

Efektiivinen veroaste: < 25 % 

Lisäarvo-

toiminnot 

Riskit 

Päämiesyhtiö 

Yhteisöveroaste  

20 %  

Lisäarvo-

toiminnot 

Riskit 

Lisäarvo-

toiminnot 

Riskit 
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 Suosivat verotusmenettelyt sekä OECD:n (BEPS Action # 5) että EU:n suurennuslasin alla 

 Lisääntynyt mielenkiinto ja valvonta kiinteisiin toimipaikkoihin liittyen (BEPS Action # 7) 

 erityisesti komissionäärijärjestelyt nähdään ongelmallisina 

 Aineettomia omaisuuseriä koskeva juridinen omistusoikeus ei itsessään oikeuta korvaukseen niiden käytöstä toisen konserniyhtiön 

toimesta (BEPS Action # 8) 

 Hajautettu R&D-toiminta voi johtaa epätoivottuihin tulkintoihin, erityisesti taloudellisen omistusoikeuden suhteen 

 Maakohtainen raportointi ja läpinäkyvyyden merkitys (BEPS Action # 13) 

 51 maata sitoutunut automaattisen tietojenvaihdon aloittamiseen vuonna 2017 

 Nopeatkin muutokset sääntely-ympäristössä mahdollisia esimerkiksi multilateraalisen sopimusinstrumentin kehittämisen ja 

implementoinnin myötä (BEPS Action # 15) 

Konsernin optimaalinen toimintamalli & BEPS 

Toimintamallin ja tosiasiallisen liiketoiminnan välisen yhteyden aukoton dokumentointi korostuu jatkossa entisestään 
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 Concept fee –järjestelyssä konserniyhtiö saa käyttöoikeuden valmiiseen liiketoimintakonseptiin (aineettomat + tukipalvelut) 

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 

Lähtökohtana käsittely kokonaisuutena: aineettomien omaisuuserien ja palvelujen yhdistetty tarjoaminen tuottaa 

luultavasti erillistarjontaa suuremman hyödyn ja lisäarvon 

 

 

Concept fee –järjestelyn hyödyntäminen konsernin sisäisissä järjestelyissä 

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 

+ 
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ENNEN 
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Konsernin sisäinen rahoitus ennen ja nyt  
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Moderni verosuunnittelu | Perusperiaatteiden päivitys vastaamaan uusia vaatimuksia 

Bottom up -näkökulmasta top down -tarkasteluun 
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 Liiketoimintamallin suunnittelu ja verotuksen 

optimointi kokonaisuus halliten 

 Kahdenkertaisen verotuksen välttäminen ja 

tehokas käyttöpääoman hallinta 

 Useamman asiantuntijan hyödyntäminen 

 Kokonaisvaltainen tarkastelu 

 Ajantasainen dokumentointi, avoimuus 

 Lainsäädännön aukkojen ja veroinsentiivien 

hyödyntäminen ilman kytkentää liiketoimintaan 

 Nollaverotuksen ja kaksinkertaisten 

vähennysten tavoittelu 

 Yhteen asiantuntijamielipiteeseen nojaaminen 

 Kapea tarkastelu 

 Jälkikäteistarkastelu, salailu 

ENNEN NYT 



Seuraava maksuton A&S-seminaari järjestetään elokuun lopulla: 

Sisäinen rahoitus 

kansainvälisessä verotuksessa 

When liquidity matters 

Torstai 25.8.2016 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 


