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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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…ja lisääntyvät riidat

Suurten veroriitojen odotetaan lisääntyvän kansainvälisen ja kansallisen sääntelyn kiristyessä
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 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

- Vuoden 2016 aikana julkaistu lisää keskusteluluonnoksia; viimeisteltyä lisäohjeistusta odotettavissa vuoden 2017 aikana

- Monenkeskisen sopimusinstrumentin (multilateral instrument) kehitystyö jatkuu vuoden 2016 loppuun

 Tammikuussa 2016 julkaistun Euroopan komission veronkierron estämiseksi laaditun toimenpidepaketin (Anti Tax Avoidance Package, ATAP)

tarkoituksena on implementoida BEPS-suosituksia sekä lisätä yritysverotuksen läpinäkyvyyttä unionin alueella.

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

Keskeisenä tavoitteena edistää kansallisten veropohjien suojelua ja veronvälttelyn estämistä tukevia toimenpiteitä
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 Osana ATA-pakettia hyväksyttiin toukokuussa 2016 maakohtaista raportointia koskeva direktiivi sekä kesäkuussa 2016 veronkiertodirektiivi

(Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD), joka koostuu seuraavista toimenpiteistä:

1. Korkojen vähennyskelpoisuuden rajoittaminen

2. Maastapoistumisverotus

3. Yleinen väärinkäytöksiä koskeva säännös (General Anti-Avoidance Rule, GAAR)

4. Ulkomaisia väliyhteisöjä koskevat säännöt

5. Verotusjärjestelmien epäyhteneväisyyksien hyödyntämisen estäminen (ns. hybrid mismatch)

OECD BEPS-hanke ja EU:n komission Anti Tax Avoidance Package (jatkuu)

Keskeisenä tavoitteena edistää kansallisten veropohjien suojelua ja veronvälttelyn estämistä tukevia toimenpiteitä
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Viimeaikaisia tapahtumia kansainväliseen verosääntelyn alueella
8

Lokakuu 2015:

- OECD julkaisee 

BEPS-loppuraportit

Tammikuu 2016:

- Euroopan komissio julkaisee 

Anti Tax Avoidance -esityspaketin

- 31 maata allekirjoittaa automaattisen 

tietojenvaihtosopimuksen koskien 

maakohtaisella raportoinnilla 

kerättyjä tietoja

Maaliskuu 2016:

- OECD julkaisee eläkerahastoja 

koskevan keskusteluluonnoksen 

(BEPS-toimenpide # 6)

Huhtikuu 2016:

- Euroopan komissio 

ehdottaa julkista 

maakohtaista 

raportointia

Kesäkuu 2016:

- Maakohtaista raportointia koskeva EU-direktiivi (2016/881/EU) hyväksytään ja astuu voimaan.

- OECD pyytää kommentteja koskien monenkeskisen sopimusinstrumentin kehittämistä (BEPS # 15)

- Euroopan komissio julkistaa työpaperin koskien valtionapua ja verotuksellisia ennakkopäätöksiä

- OECD:n neuvosto hyväksyy virallisesti BEPS-hankkeen myötä OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin tehdyt muutokset

- OECD julkistaa lisäohjeistusta koskien maakohtaista raportointia (BEPS # 13)

Heinäkuu 2016:

- OECD julkaisee voitonjakamismenetelmän (profit split) 

soveltamista sekä kiinteiden toimipaikkojen 

tuloallokaatiota koskevat keskusteluluonnokset 

(BEPS 7; 8-10)

- OECD julkaisee konsernitason vertailua (group ratio) 

soveltamista koskevan keskusteluluonnoksen 

(BEPS # 4)

- OECD julkaisee pankki- ja vakuutustoimialoja koskevan 

keskusteluluonnoksen (BEPS # 4)

Elokuu 2016:

- OECD julkaisee 

sivuliikerakenteita koskevan 

keskusteluluonnoksen 

(BEPS # 2)

Marraskuu 2016:

- Odotettu 

julkaisuajankohta 

OECD:n 

monenkeskiselle 

sopimusinstrumentille

(BEPS # 15)

Vuosi 2017:

- Ensimmäiset 

maakohtaiset raportit 

annetaan paikallisille 

viranomaisille

- Ensimmäinen avoin 

allekirjoitustilaisuus 

koskien 

monenkeskistä 

sopimusinstrumenttia

2015 2016 2017



Viimeaikainen kansainvälinen kehitys siirtohinnoittelun ja keskinäisen sopimusmenettelyn saralla

Petteri Rapo | Senior Associate, Acting CEO
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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 | Toimenpidesuunnitelma

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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 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

 Lisäohjeistusta valmisteilla voitonjakomenetelmän (transactional profit split) soveltamiseen liittyen: keskusteluluonnos heinäkuussa 2016,

päivitetty ohjeistus odotettavissa alkuvuodesta 2017

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

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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 Uusittu OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden luku V ja muuta ohjeistusta syyskuussa 2014 & helmi-kesäkuussa 2015

 Loppuraportti lokakuu 2015 (tiivistelmä, ei uutta ohjeistusta); lisäohjeistusta maakohtaista raportointia koskien julkaistiin kesäkuussa 2016

 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

 Suosituksen mukaan OECD-jäsenmaiden tulisi vaatia maakohtaista raportointia monikansallisten konsernien emoyhtiöiltä ensimmäisen kerran

aikaisintaan vuonna 2017  EU:n veronkiertodirektiivin mukaan ensimmäinen raportointikierros vuoden 2017 loppuun mennessä koskien vuotta 2016

 Eri maiden viranomaisten välinen tietojenvaihto (CbC XML Schema) käynnistyy vuosina 2017-2018

Toimenpide 13: Siirtohinnoitteludokumentaatiosäännösten uudelleentarkastelu

Uusittu ohjeluku sisältää kolmitasoisen siirtohinnoitteludokumentaatiomallin
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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 

(vertaisarviointeja koskeva metodologia kehitetään vuoden 2016 aikana).

 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

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.

 Tällä hetkellä kehitystyössä mukana 90 valtiota (ml. pakollisen, sitovan ja määräajallisen MAP-arbitraation sisällyttämisestä sopineet maat); BEPS-

muutosten osittainen sisällyttäminen mahdollista.

 Laatimisprosessin tähänastinen eteneminen ja odotettu aikataulu:

 Syyskuu 2014: Teknisiä seikkoja selvittäneen raportin mukaan sopimusinstrumentti mahdollinen ja haluttava.

 Helmikuu 2015: Mandaatti kaikille maailman valtioille avoimen ad hoc -neuvotteluryhmän perustamiselle.

 Toukokuu 2015: Varsinainen työ alkoi; tavoitteena tuolloin saada allekirjoitusvalmis versio valmiiksi vuoden 2016 loppuun mennessä.

 Heinäkuu 2016: OECD pyytää kommentteja koskien monenkeskisen sopimusinstrumentin kehittämiseen liittyviä teknisiä seikkoja.

 Marraskuu 2016: Odotettu julkaisuajankohta OECD:n monenkeskiselle sopimusinstrumentille.

 Alkuvuosi 2017: Ensimmäinen avoin allekirjoitustilaisuus.

Toimenpide 15: Monenkeskisen sopimusinstrumentin kehittäminen

Monenkeskisen sopimusinstrumentin kehittäminen tähtää BEPS-muutosten nopeaan ja yhtäaikaiseen implementointiin
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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

 Uudet tuloverotusta koskevat tietojenvaihtomenettelyt: EU:n virka-apudirektiivin muutokseen perustuva menettely (”DAC3”) sekä OECD:n BEPS-

toimenpide # 5:n loppuraporttiin perustuva Exchange of Tax Rulings – menettely (“ETR”)

Mitä seuraavaksi?

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

1) Erityismenettelyjä (preferential regimes) koskevat 

päätökset 

2) Yksipuoliset ennakkohinnoittelusopimukset (APA) tai 

muut siirtohinnoittelua koskevat ennakkoratkaisut;

3) Rajat ylittävät päätökset tilinpäätöksen ulkopuolisista 

vähennyksistä (downward adjustment of taxable profits);

4) Kiinteää toimipaikkaa koskevat päätökset; ja

5) Etuyhteysosapuolen läpivirtauseriä koskevat päätökset 

(related party conduit rulings)

Uudet tuloverotusta koskevat tietojenvaihtomenettelyt: DAC3 & ETR

EU:n ja OECD:n menettelyt ovat toisistaan erillisiä

16

 Ennakkopäätös ja ennakkohinnoittelusopimus:

1) ennakolta annettavat päätökset, tiedonannot ja muut 

toimet;

2) joihin liittyy rajat ylittävä aspekti; ja

3) jotka annetaan tietylle verovelvolliselle ja joihin 

kyseisellä verovelvollisella on oikeus vedota.

 Päätösten tiedot ladataan komission ylläpitämään 

keskusrekisteriin (central directory), josta ne ovat kaikkien 

jäsenvaltioiden katseltavissa.

EU:n virka-apudirektiivi / ”DAC3” OECD BEPS / Exchange of Tax Rulings (“ETR”)
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 Tietojenvaihtomenettelyjen erilaiset luonteet:

- DAC3: yhteinen keskusrekisteri

- ETR: kahden valtion välinen tietojenvaihto

 Molempien menettelyjen piirissä tietoja voidaan vaihtaa (1) pyynnöstä; (2) spontaanisti; ja (3) automaattisesti.

 Vaihdetut tiedot ovat salassa pidettäviä. Sisäpiiritietoja sisältävät päätökset jätetään tietojenvaihdon ulkopuolelle kunnes tiedon sisäpiiriluonne on

päättynyt.

 Tietojenvaihtomenettelyt tulevat voimaan vuosina 2016–2017; vanhimmat takautuvasti menettelyjen piiriin kuuluvat päätökset ovat vuodelta 2010.

Uudet tuloverotusta koskevat tietojenvaihtomenettelyt: DAC3 & ETR (jatkuu)

Sisäpiiritietoja sisältävät päätökset jätetään tietojenvaihdon ulkopuolelle kunnes tiedon sisäpiiriluonne on päättynyt



Viimeaikainen kansainvälinen kehitys yleisen yritysverotuksen saralla

Suvi Vänskä | Senior Associate, Head of Tax Services
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 EU:n komission Anti Tax Avoidance –direktiivin viisi keskeistä 

yleistä yritysverotusta koskevaa toimenpidettä jäsenvaltioille:

- Verotusjärjestelmien epäyhteneväisyyksien hyödyntämisen 

estäminen (ns. hybrid mismatch)

- Väliyhteisölainsäädäntö

- Korkovähennysrajoitukset

- Yleinen veronkiertosäännös

- Maastapoistumisverotus

 Implementointi 31.12.2018 mennessä
(maastapoistumisverotus 31.12.2019 mennessä)

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

OECD:n BEPS-hanke viimeisteltiin lokakuussa 2015 | EU:n Anti Tax Avoidance –direktiivi hyväksyttiin kesäkuussa 2016

19

 OECD:n BEPS-hankkeen seitsemän keskeistä yleistä 

yritysverotusta koskevaa toimenpidettä jäsenvaltioille:

- Digitaalinen kaupankäynti

- Verotusjärjestelmien epäyhteneväisyyksien hyödyntämisen 

estäminen (ns. hybrid mismatch)

- Väliyhteisölainsäädäntö

- Korkovähennysrajoitukset

- Haitallisen verosuunnittelun torjuminen

- Yleinen veronkiertosäännös

- Kiinteän toimipaikan syntymisen keinotekoinen välttely

 Implementointi vuodesta 2017 alkaen
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[Ei veronkiertodirektiivissä]

Digitaalinen kaupankäynti

Digitaalista kaupankäyntiä ja siihen liittyviä kansainvälisen verotuksen kysymyksiä ei voida käsitellä erillään
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 BEPS-toimenpide # 1

 Ei voida erottaa muusta taloudesta

 BEPS-riskejä tunnistettu ja linkitetty muihin toimenpiteisiin

 Suositus VAT/GST ohjeiden noudattamisesta

 Analysoituja toimenpiteitä ei ehdoteta toteutettaviksi

 Jatkotyöskentelyä (vuosina 2016-2020)

 Ei aiheuta välitöntä tarvetta toimenpiteille

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



Sivu 21Breakfast at Alder & Sound’s | 12.10.2016

 Veronkiertodirektiivin artikla 9

 Direktiivin soveltamisalaan kuuluvissa hybriditilanteissa 

verottamattomuuteen puututaan seuraavasti:

- Erän vähennyskelpoisuus kahdessa jäsenvaltiossa 
 vähennyskelpoinen vain lähdevaltiossa

- Erän vähennyskelpoisuus yhdessä jäsenvaltiossa, 
verovapaus toisessa  lähdevaltion tulee evätä 
vähennyskelpoisuus

Verotusjärjestelmien epäyhteneväisyyksien hyödyntämisen estäminen (ns. hybrid mismatch)

Uudistusten keskiössä on verotuksen linkittäminen vastapuolen verotukseen
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 BEPS-toimenpide # 2

 Suosituksia liittyen verokohtelun vastaamattomuustilanteisiin 

sekä kansallisiin lainsäädäntöihin että OECD:n 

malliverosopimukseen tarkoituksena puuttua 

verottamattomuustilanteisiin

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

 Verovelvollisen tunnettava erän verokäsittely saajan kotivaltiossa

 Muutostarpeita Suomen sisäiseen lainsäädäntöön
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 Veronkiertodirektiivin artiklat 7-8

 Säännökset väliyhteisön määritelmästä ja veronalaisen 

väliyhteisötulon laskennasta

- Ensisijaisina vaihtoehtoina tulotyyppeihin perustuva 
categorical approach ja transaktiokohtainen arvostelu 
transactional approach, direktiivin johdannossa mainittu 
myös entity approach

- Poikkeus categorical approachiin: Passiivisiakaan tuloja 
ei katsota väliyhteisön tuloksi, jos tosiasiallista 
taloudellista toimintaa (henkilöstö, kalusto, varat, 
toimitilat)  poikkeusta on noudatettava EU/ETA-alueella

Väliyhteisölainsäädäntö

OECD:n jäsenvaltioiden väliyhteisölainsäädännöt eroavat merkittävästi toisistaan 
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 BEPS-toimenpide # 3

 Suosituksia kansallisten väliyhteisölainsäädäntöjen 

yhtenäistämiseksi 

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

 Muutostarpeita Suomen sisäiseen lainsäädäntöön, VYL:n systematiikka rakennettu eri pohjalta
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 Veronkiertodirektiivin artikla 4

 Kaikkia nettokorkomenoja (sisäiset + ulkoiset) voidaan 

vähentää 30 % EBITDA:sta, aina kuitenkin 3,0 mEUR

- Konsernitunnuslukuihin perustuva poikkeus (erillisyhtiön 
OPO / tase vs. konsernin OPO / tase, - 2 % ja samat 
arvostusperiaatteet)

- Standalone entity –poikkeus mahdollinen

- Koron määritelmä merkittävästi laajempi kuin EVL:ssä ja 
myös TVL-yhtiöt direktiivin piirissä

Korkojen vähennysoikeus

Korkojen vähennysoikeuden sitominen yhtiön tulokseen
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 BEPS-toimenpide # 4

 Suositus kansallisen lainsäädännön kehittämiseksi niin, että 

korkojen vähennyskelpoisuus sidottaisiin yhtiön tulokseen 

(10-30 % / EBITDA)

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

 Muutostarpeita Suomen sisäiseen lainsäädäntöön, vaikkakin EVL:n perusrakenne sama kuin direktiivissä
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[Ei veronkiertodirektiivissä]

Haitallisen verosuunnittelun torjuminen

Haitallisen verosuunnittelun torjumisessa avainasemassa on suosivan sääntelyn tarkasteleminen jäsenvaltioissa 
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 BEPS-toimenpide # 5

 Jatketaan aiemman OECD-foorumin työtä:

- Tarkoituksena estää haitallinen suosiva sääntely 

(”race to the bottom”)
- Yhteiset puitteet suosivan sääntelyn tarkastelulle ja automaattiselle 

tietojenvaihdolle

 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

OECD:n BEPS-hanke EU:n komission Anti Tax Avoidance Package
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 Veronkiertodirektiivin artikla 6

 Yleinen väärinkäytöksiä koskeva säännös (GAAR) 

jäsenvaltioiden lainsäädäntöön

- Jätetään huomiotta järjestely tai järjestelyjen sarja, jonka 
päätarkoituksena tai yhtenä keskeisenä tarkoituksena on 
sovellettavan verolain säännöksen tavoitteen tai 
tarkoituksen vastaisen veroedun saavuttaminen ja joka ei 
ole aito kaikki asiaan liittyvät tosiseikat ja olosuhteet 
huomioon ottaen (kuten emo-tytäryhtiödirektiivissä 
 EVL 6a.9 §:n 2-kohta ja 6a.10 §)

Yleinen veronkiertosäännös

Malliverosopimuksen ja jäsenvaltioiden lainsäädännön kehittäminen väärinkäytösten estämiseksi
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 BEPS-toimenpide # 6

 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?

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

 Muutostarpeita Suomen sisäiseen lainsäädäntöön (vrt. VML 28 § sanamuoto) 
ja verosopimuksiin monenkeskisen instrumentin kautta
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[Ei veronkiertodirektiivissä]

Kiinteän toimipaikan syntymisen keinotekoinen välttely

Toimintojen merkitys liiketoiminnalle on muuttunut verosopimusten solmimisen ajankohdasta 
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 BEPS-toimenpide # 7

 Muutosehdotukset malliverosopimukseen ja sen 
kommentaariin

- Komissionäärien käyttäminen verotettavan tulon 
pienentämiseksi

- Verosopimuksen poissulkevan listan hyväksikäyttö

- Muu keinotekoinen kiinteän toimipaikan muodostumisen 
välttäminen

 Ehdotukset tulisivat voimaan monenkeskisen 
instrumentin kautta

OECD:n BEPS-hanke EU:n komission Anti Tax Avoidance Package
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 Veronkiertodirektiivin artikla 6

 Jäsenvaltion tulee verottaa sen verotusvallasta poissiirtyvien varojen 

realisoitumattomia luovutusvoittoja direktiivissä säännellyissä tilanteissa

- Varojen siirto pääliikkeestä toisessa jäsenvaltiossa tai kolmannessa 

valtiossa olevaan kiinteään toimipaikkaan

- Varojen siirto kiinteästä toimipaikasta toisessa jäsenvaltiossa tai 

kolmannessa valtiossa olevaan kiinteään toimipaikkaan tai 

pääliikkeeseen niin, että jäsenvaltio menettää verotusoikeuden

- Verotuksellisen kotipaikan siirto, jolloin siirtovaltiolle jää verotusoikeus 

vain kiinteään toimipaikkaan liittyviin varoihin

- Kiinteän toimipaikan liiketoiminnan siirtyminen toiseen jäsenvaltioon tai 

kolmanteen valtioon

 Muutostarpeita Suomen sisäiseen lainsäädäntöön –
EVL 51 e §:n tarkentaminen ja muiden tilanteiden huomioiminen

Maastapoistumisverotus

Jäsenvaltion tulee verottaa sen verotusvallasta poissiirtyvien varojen realisoitumattomia luovutusvoittoja
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[Ei BEPS-toimenpiteitä]

OECD:n BEPS-hanke EU:n komission Anti Tax Avoidance Package
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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.

 Siirtohinnoittelun dokumentaatiosäännöksiin tulossa uudistuksia BEPS-toimenpide 13:n mukaisena (HE 142/2016 vp)

Uutta lainsäädäntöä Suomessa

Erityisiä veropohjan rapautumista ja veronkiertoa ehkäisevää lainsäädäntöä on jo säädetty Suomessa
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 Suomessa verotarkastusta kevyempien toimintatapojen hyödyntäminen

- Asiakastapaamiset

- Ennakolliset keskustelut

- Syvennetty asiakasyhteistyö

- Kumppanuuksiin perustuva toimintakulttuuri

 Suomessa tarkastuksissa suurina kokonaisuuksina esillä sivuliike- ja jopa apuyhtiörakenteet

 Ruotsissa veroviranomaisten kiinnostuksen kohteena sisäinen rahoitus

 Yleinen trendi:

- Pyritään sopimaan pienempiä juttuja, jotta saadaan voimavaroja kohdennettua olennaiseen

Verohallintojen painopistealueita

Suomessa kehityssuuntauksena ennakollinen ohjaus ja tarkastusten keskittäminen riskiarvion perusteella
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