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1. Alkusanat ja lyhyt katsaus viimeaikaiseen kehitykseen meillä ja maailmalla

Petteri Rapo | Senior Associate, Acting CEO, Alder & Sound

2. Verotarkastus yrityksen näkökulmasta

Henri Becker | Partner, Alder & Sound

3. Valmistautuminen ja toiminta verotarkastustilanteessa

Miika Wires | Ylitarkastaja, Verohallinto

Breakfast at Alder & Sound’s 15.9.2016 | Seminaarin agenda

Under scrutiny – Valmistautuminen ja toiminta verotarkastustilanteessa
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Viimeaikaista oikeuskäytäntöä Suomessa

KHO:2016:127 | Verotusmenettely – Sivullisen erityinen tiedonantovelvollisuus – Verotusta koskeva muistio

KHO:2016:127

 Korkeimman hallinto-oikeuden vahvistaman hallinto-oikeuden päätöksen mukaan konsulttiyhtiö ei ollut velvollinen luovuttamaan 

laatimaansa verotusta koskevaa muistiota Verohallinnolle. Asiassa otettiin huomioon muistion luonne lähinnä arviona asiakkaana olevan 

verovelvollisen verokohtelusta, se, että muistio ei itsessään muodostanut verotuksen perustetta, sekä todistamiskieltoa koskevista 

säännöksistä ilmenevät periaatteet.

 Tapauksessa oli kyse myös verokonsultointia tarjoavan tilintarkastusyhteisön laatimasta muistiosta koskien pikavippitoiminnan

arvonlisäverokäsittelyä. Muistion mukaan toimineen yhtiön menettelyssä oli kuitenkin virheitä ja täten Verohallinnon mukaan muistion 

sisällöllä oli merkitystä arvioitaessa virheiden vaikutusta yhtiön verotukseen.

 KHO:n käsittelyn kohteena olleessa hallinto-oikeuden päätöksessä todettiin, että verokohtelua käsittelevissä muistioissa selvitetään 

yleensä taloudelliseen toimintaan liittyviä veroseuraamuksia ja velvollisuuksia. Muistiot eivät siten lähtökohtaisesti muodosta verotuksen 

perusteena olevia tosiseikkoja, vaan ne ovat usein eri vaihtoehtojen vertailua tai asiantuntijan näkemys kirjanpidollisesta tai 

verotuskohtelusta. Näin ollen muistiot itsessään eivät kuulu sivullisen tiedonantovelvollisuuden piiriin.
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Viimeaikaista oikeuskäytäntöä Suomessa (jatkuu)

KHO:2016:131 | Asiakirjajulkisuus – Verotarkastus – Haastattelumuistiinpanot

KHO:2016:131

 Korkeimman hallinto-oikeuden antaman päätöksen mukaan verotarkastajien yhtiön edustajien kanssa suorittamista haastatteluissa 

tekemiä muistiinpanoja, jotka olivat ainoa dokumentaatio haastatteluissa saadusta selvityksestä, ei pidetty sellaisina julkisuuslain 5 §:n 3 

momentin 2 kohdassa tarkoitettuina muistiinpanoina tai alustavina luonnoksina, jotka jäisivät julkisuuslain soveltamisalan ulkopuolelle. 

 Kyse oli asiakirjoista, joihin oli kirjattu viranomaisen saama suullinen selvitys, jota oli käytetty verotarkastuksen tausta-aineistona, mutta 

jotka eivät sinänsä olleet varsinaisen toiminto- ja tosiseikka-analyysin tai verontarkastuskertomuksen luonnosversioita. Verohallinto ei 

siten voinut kieltäytyä antamasta asiakirjoja yhtiölle sillä perusteella, että ne eivät ole julkisuuslaissa tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja.

 KHO:n tulkinnan mukaan haastatteluja varten etukäteen laadittujen kysymysrunkojen osalta Verohallinto oli kuitenkin voinut hylätä 

asiakirjapyynnön sillä perusteella, että kyseiset asiakirjat eivät julkisuuslain 5 §:n 3 momentin 2 kohdan perusteella ole mainitussa laissa 

tarkoitettuja viranomaisen asiakirjoja.

 Vrt. KHO 13.9.2016/3803, jossa Verohallinnoln sallittiin kieltäytyä luovuttamasta verotarkastajien laatimia muistiinpanoja, 

Excel-taulukoita sekä Orbis-tietokantaan tehtyjen hakujen tuloksia.
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Viimeaikaista kehitystä maailmalla

Suurien veroriitojen odotetaan lisääntyvän kansainvälisen ja kansallisen sääntelyn kiristyessä



Verotarkastus yrityksen näkökulmasta

Henri Becker | Partner
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Yleistä verotarkastuksesta

VML 14§, 19 §, 20 §, 21 §, VMA 2 §, 3 §, 4 §; EPL 37 §, EPA 35 §; AVL 169 §, AVL 169a §, AVA 10 §

Verotarkastus

VML 14 §

 Verovelvollisen on Verohallinnon kehotuksesta verovuoden aikana tai myöhemmin esitettävä Suomessa tarkastettavaksi 

kirjanpitonsa, muistiinpanonsa samoin kuin kaikki se elinkeinotoimintaan tai muuhun tulonhankkimistoimintaan liittyvä sekä 

muu aineisto ja omaisuus, joka saattaa olla tarpeen hänen verotuksessaan tai hänen verotustaan koskevaa 

muutoksenhakua käsiteltäessä.

 Suoritetusta verotarkastuksesta on laadittava verotarkastuskertomus, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 Verotarkastuksessa noudatettavasta menettelystä sekä esitettävästä aineistosta ja omaisuudesta säädetään tarkemmin 

asetuksella.
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Yleistä verotarkastuksesta (jatkuu)

VML 14§, 19 §, 20 §, 21 §, VMA 2 §, 3 §, 4 §; EPL 37 §, EPA 35 §; AVL 169 §, AVL 169a §, AVA 10 §

(Verotarkastus)

VML 26.4 §

 Verovelvollisen täytettyä ilmoittamisvelvollisuutensa tulee veroviranomaisen ja verovelvollisen osallistua mahdollisuuksiensa

mukaan asian selvittämiseen. Pääasiallisesti sen osapuolen, jolla on siihen paremmat edellytykset, on esitettävä asiasta 

selvitystä. Jos verovelvollisen suorittaman oikeustoimen toinen osapuoli ei asu Suomessa tai tällä ei ole kotipaikkaa täällä, 

eikä veroviranomainen voi saada oikeustoimesta tai sen toisesta osapuolesta riittävää tietoa kansainvälisen sopimuksen 

nojalla, tässä momentissa tarkoitetun selvityksen esittäminen on ensisijaisesti verovelvollisen asiana.
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Yleistä verotarkastuksesta (jatkuu)

Tarkastuksessa verotarkastaja tutustuu yritykseen ja käy läpi kirjanpitoa, tositteita, sopimuksia ja muuta aineista

Verotarkastuksen suunnittelu Yhteydenotto Alkukeskustelu

TarkastusLoppukeskusteluVerotarkastuskertomus

Lähde: www.vero.fi > Etusivu > Yritys- ja yhteisöasiakkaat > Verotarkastus > Mitä verotarkastuksessa tapahtuu?

http://www.vero.fi/
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 Verotarkastukseen hyvä varautua etukäteen keräämällä aineisto etukäteen (pöytäkirjat, TP-dokumentaatio jne)

 Verotarkastusta koordinoivan henkilön nimeäminen

 Tarkastuksessa mukana olevien henkilöiden valitseminen ja informoiminen

 Tilan varaaminen verotarkastajille, mahdollinen SAP/R3-yhteys

 Verotarkastajille annettavan materiaalin ja vastauksien tallentaminen mahdollista valitusprosessia varten

Valmistautuminen verotarkastukseen – Yrityksen näkökulma

Verotarkastukseen hyvä varautua etukäteen niin aineiston, henkilöiden kuin teknisten valmiuksienkin osalta
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 Materiaalilla, johon tutustutaan ennen varsinaista tarkastusta on tärkeä rooli ennen 

kaikkea siirtohinnoittelutarkastuksessa

- Paikkaansapitävyys

- Johdonmukaisuus ja selkeys

- Transaktiokohtaisuus

- Oikea-aikaisuus

- Laajuus

Tarkastuksen aloittaminen

Alkukeskustelulla on keskeinen vaikutus verotarkastuksen ”suunnan” kannalta
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 Alkukeskustelu

- Oletusten testaaminen

- Väärinkäsitysten välttäminen

- Materiaalin rajaaminen

- Tavoiteaikataulun esittäminen

- Tyypillisesti vaihteleva avoimuus

- Läsnäolijat

Tarkastuksen aloittaminen (jatkuu)

Alkukeskustelulla on keskeinen vaikutus verotarkastuksen ”suunnan” kannalta
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 Kirjanpitomateriaali (IT-tarkastus)

 Kaikki materiaali, joka liittyy toimintojen, riskien ja niihin 

liittyvän omaisuuden määrittelyyn

 Hallituksen ja johtoryhmien pöytäkirjat

 Kaikki toimintoanalyysiä tukeva materiaali (mm. yhtiön 

sisäinen viestintä)

 Sopimusmateriaali (konsernin sisäiset vs. riippumattomat 

osapuolet)

 Allokointilaskelmat

Tarkastettava materiaali

Kirjanpitomateriaali ei keskeinen siirtohinnoittelutarkastuksessa

 Korkolaskelmat

 Budjetit

 Konsernin ulkomaisiin yhtiöihin liittyvä materiaali

 Siirtohinnoitteludokumentointi

 Hinnoittelun markkinaehtoisuuden todentamiseen liittyvä 

materiaali (verrokkihaut, tarjoukset, sisäiset tai ulkoiset 

verrokit)

 Avainhenkilöiden haastattelut

 Työsopimukset
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 Verottajan tietopyynnöt – Tarkastajille luovutetun materiaalin kopiointi vero-osastolle

 Verotarkastajien tekemät toimintohaastattelut – Avainhenkilöiden haastattelut

- Valmistautuminen haastatteluun

- Veroasiantuntijan läsnäolo haastatteluissa

- Haastattelun dokumentointi mahdollista valitusprosessia varten

 Aktiivinen prosessin hoitaminen yhtiön taholta - keskusteluyhteys

Erityisesti siirtohinnoittelutarkastuksista

Mitä yrityksen tulee huomioida?
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 Konsernissa oltava selkeä ohjeistus verotarkastuksien varalta – aikainen yhteydenotto 

mahdollistaa paremman valmistautumisen

 Omat resurssit vs ulkoinen apu

 Yleisiä ongelmakohtia:

- Tytäryhtiön näkökulma vs konserni

- Kommunikointiongelmat ja prosessin johtaminen

- Siirtohinnoitteludokumentaatio vs paikallisen yhtiön toiminta

Ulkomaisen tytäryhtiön verotarkastus

Konsernissa oltava selkeä ohjeistus verotarkastuksien varalta 
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EVL

 Yrityshankinnat – asiantuntijakulujen aktivointi

 Rojaltit ja palvelumaksut – lähdeverojen hyvittäminen

 Vanhat alaskirjaukset – arvonpalautuminen

Siirtohinnoittelu

 Sisäinen rahoitus – korot, lyhyt vs pitkäaikainen rahoitus

 Toimintamuodon muutokset

 Aineettomien oikeuksien siirtyminen

Verotarkastuslöydökset

Viimeaikaisissa verotarkastuksissa esiin nousseita asioita
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 Maksuunpanon jälkeen päätöksen analysointi – haetaanko muutosta, onko vastaoikaisu mahdollinen? 

 Jälkiverojen kirjaaminen – odotetaanko verotarkastuskertomusta vai maksuunpanoa?

 Jälkiverot – kulu vai saaminen?

 Jälkiverot - jatkuva tiedottamisvelvollisuus?

Maksuunpanon jälkeen

Verotarkastuksesta voi seurata tiedottamisvelvollisuus



Valmistautuminen ja toiminta 

verotarkastustilanteessa

Breakfast at Alder&Sound 15.9.2016 

Miika Wires, ylitarkastaja, Verohallinto



Verohallinnon tarina

14.9.2016
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Verotarkastuksen tarina
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Verotarkastusten yleisenä tavoitteena on turvata verotulojen kertyminen, huolehtia 

verojärjestelmän uskottavuudesta sekä varmistaa, että verorasitus jakautuu 

lainmukaisesti eri veronmaksajien välillä. 

Verotarkastuksilla pyritään edistämään verovelvollisten kykyä ja halua hoitaa 

verotukseen liittyvät velvoitteensa mahdollisimman hyvin. Verotarkastuksilla 

halutaan lisäksi estää verotukseen liittyvät virheet ja väärinkäytökset 

mahdollisimman ajantasaisesti. 



Verotarkastukseen valmistautuminen
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businesscollective.com
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Pienennetään verotarkastuksen todennäköisyyttä 

• suunnitelmallisesti, etukäteen, yhdessä 

• riskienhallinnan korostuneisuus: 

I. tunnistamattomat ja kontrolloimattomat veroriskit

II. tunnistetut mutta kontrolloimattomat veroriskit

III. tunnistetut ja kontrolloidut veroriskit

Verotarkastukseen valmistautuminen
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Tarkastusta kevyemmät modernimmat toimintatavat aktiiviseen käyttöön 

(pienennetään verotarkastuksen todennäköisyyttä) 

• asiakastapaamiset• ennakolliset keskustelut• syvennetty asiakasyhteistyö• kumppanuuksiin perustuva toimintakulttuuri 

Verotarkastukseen valmistautuminen



• selkeät vastuunjaot, projektitiimi• aikatauluista sopiminen yhdessä (jo alkukeskustelussa)• mahdollisimman avoin dialogi• asiakokonaisuuksien selvittäminen 

- mitä tietoja tarvitaan ja miksi

- millä keinoin ja millä tavalla tietoja annetaan

- vuoropuhelu informaatiota tulkittaessa  

14.9.2016
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Verotarkastuksen aikana 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5mfSipfjOAhVPSZoKHYioCQsQjRwIBw&url=http://photographyblogger.net/15-beautiful-images-of-nature-from-pixabay/&bvm=bv.131783435,d.ZGg&psig=AFQjCNFVapsC1yMZ6NFZ6M763NzI6-MIaw&ust=1473166592649545


• tarkastukset pyritään suorittamaan mahdollisimman kohdennetusti

• tarkastuksen ydintavoite on selvittää ja kuvata tutkittavaan asiaan tai 

asiakokonaisuuteen liittyvät keskeiset tosiseikat, minkä perusteella on mahdollista 

muodostaa huolellisesti perustellut johtopäätökset

• etsimme jatkuvasti keinoja läpimenoaikojen nopeuttamiseksi

• erillisestä maksuunpanomenettelystä luovutaan vaiheittain v. 2018 loppuun 

mennessä

14.9.2016
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Verotarkastuksen aikana



Verotarkastuksen aikana

• Haasteellisia verotuksellisia kysymyksiä 

nousee jatkossakin ratkaistavaksi, mutta 

asioista tulisi voida keskustella avoimessa 

hengessä rakentavasti.

• Vaikeimmissa tapauksissa myös tosiseikat 

saatetaan nähdä eri valossa osapuolten 

välillä, erityisesti jälkikäteen asiaa 

punnittaessa  etupainotteisuus suhteessa 

Verohallintoon korostuu

• Puhtaasti prosessiseikkoja koskevista 

valituksista ei  kannata tehdä automaatiota, 

vaan suhtautua asiaan tapauskohtaisella 

harkinnalla.

14.9.2016
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Kiitos!

Kysymyksiä, kommentteja nyt tai myöhemmin

Yhteystiedot

email: miika.wires@vero.fi

puh: 040 551 8327



Seuraava A&S-seminaari järjestetään lokakuun puolivälissä:

Ajankohtaiskatsaus kansainvälisen

verotuksen toimintaympäristöön

At the crossroads

Keskiviikko 12.10.2016 klo 9.00-12.00

Maksuttomat aamupäiväseminaarimme jatkuvat jälleen lokakuun puolivälissä kansainvälisen verotuksen muuttuvaa 

toimintaympäristöä käsittelevällä tilaisuudella. Kansainvälisten konsernien talous- ja verovastaaville suunnatussa

ajankohtaiskatsauksessa päivitetään viimeisimpiä kuulumisia OECD:n BEPS-hankkeen, EU:n Anti Tax Avoidance –direktiivin

sekä erityisesti veronkiertoa ja aggressiivista verosuunnittelua koskevien kansallisten aloitteiden tiimoilta.  

Paikkoja rajoitetusti, varaa omasi osoitteessa: 

www.aldersound.fi


