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1. Alkusanat

2. Uudistuneet vaatimukset siirtohinnoitteludokumentaatiolle

3. Käytännön kokemuksia tehokkaan dokumentaatioprosessin toteuttamisesta

4. Maakohtaisen raportoinnin (Country-by-Country Reporting) analytiikka

Breakfast at Alder & Sound’s 27.4.2017 | Seminaarin agenda

Siirtohinnoittelun uudistuneet dokumentointi- ja raportointisäännökset



Alder & Sound
Founded in 2010 by experienced professionals, A&S is today one of the leading Finnish professional service providers

Established in 2010

Current headcount 18 (15 professionals, 3 admin staff)

 The Finnish Transfer Pricing Firm of the Year in 2015 & 2011

 The Finnish Financial Advisory Firm of the Year in 2014

 The European Tax Innovator in 2013

 Financial Advisory

 Data & Analytics

 Legal

 Tax

 Transfer Pricing

Handpicked global cooperation network covering 
6 continents and over 150 countries.

75 % with law degree, 25 % with business degree; 
50 % with experience from Big4 companies.

Clientele consisting of multinational enterprises & domestic
companies. Client retention rate since 2010: 96.7%.

 The Finnish Boutique Tax Valuation Firm of the Year in 2013

 The Best European Newcomer in 2012

 The Finnish Growth Company Law Firm of the Year in 2012
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Uudistuneet vaatimukset siirtohinnoitteludokumentaatiolle

Petteri Rapo | Managing Partner
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 Yleisesti siirtohinnoitteludokumentaatiosta ja sen laatimisesta

 BEPS-toimenpide #13: Siirtohinnoitteludokumentaatiosäännösten uudelleentarkastelu

 Uudistuneiden säännösten kansallinen implementointi

Uudistuneet vaatimukset siirtohinnoitteludokumentaatiolle

Siirtohinnoitteludokumentaatiota koskevat säännökset laajentuvat ja tarkentuvat
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Kattavakaan siirtohinnoitteludokumentaatio ei yksin varmista markkinaehtoperiaatteen toteutumista

Markkinaehtoisen siirtohinnoittelun perustana hyvin suunniteltu sisäinen toimintamalli, joka toteutetaan ja dokumentoidaan

Suunnittelu Käytännön toteutus
Monitorointi

& validointi

Dokumentointi

& raportointi
Verotarkastus

Kansallinen

valitusprosessi
Vastaoikaisu

Verovelvollinen

Vero- / toimivaltaiset viranomaiset



Sivu 7Breakfast at Alder & Sound’s | 27.4.2017

 Dokumentointivelvollisuuden syntyminen vaihtelee maittain joko (i) toiminnan laajuuden tai (ii) transaktioiden volyymin

mukaan; yleensä koskee ainoastaan rajat ylittäviä transaktioita

 Dokumentaatiota laadittaessa tärkeää huomioida rajat ylittävän (verotuksellisen) siirtohinnoittelun perusominaisuus:

etuyhteysliiketoimet suoritetaan aina vähintään kahden eri valtiossa sijaitsevan konserniyhtiön välillä

 Mahdolliset oikaisut yhdessä maassa johtavat joko kaksinkertaiseen verotukseen tai ainakin vastavuoroiseen tarkastus-

tai oikaisuprosessiin myös liiketoimen toisessa päässä

 Keskitetyllä dokumentaationhallinnalla pyritään paitsi hallinnolliseen tehokkuuteen, myös läpinäkyvyyteen, 

johdonmukaiseen esitystapaan sekä proaktiiviseen riskienhallintaan

 Maakohtaisten dokumentaatiosäännösten sisältö perustuu käytännössä OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin

Yleisesti siirtohinnoitteludokumentaatiosta ja sen laatimisesta

Etuyhteysliiketoimet suoritetaan aina vähintään kahden eri valtiossa sijaitsevan konserniyhtiön välillä
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 Strateginen näkökulma dokumentaation kattavuuteen ja suhde riskienhallintaan: arvokas mahdollisuus muokata

dokumentaatiota ennen sen toimittamista paikalliselle veroviranomaiselle sekä esittää lisänäyttöä myös prosessin aikana

 Säännöllinen, jopa automaattinen tietojenvaihto eri maiden viranomaisten välillä lisääntyy tulevaisuudessa

 Yleisen epävarmuuden lisääntyessä kahden- tai monenväliset väliset ennakkoratkaisu- ja APA-prosessit kasvattavat 

suosiotaan; tarkastusten ja riitojen myötä lisääntyvät myös MAP- ja arbitraatioprosessit

 Eri maissa yleistyvä horisontaalinen valvonta ja ylipäätään verotuksen digitalisoituminen kohdistaa huomiota myös

siirtohinnoitteluprosesseihin pelkän dokumentaation sijasta

Yleisesti siirtohinnoitteludokumentaatiosta ja sen laatimisesta (jatkuu)

Horisontaalinen valvonta ja ylipäätään verotuksen digitalisoituminen kohdistaa huomiota myös siirtohinnoitteluprosesseihin
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 Uusittu OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden luku V ja muuta ohjeistusta syyskuussa 2014 & helmi-kesäkuussa 2015

 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

 Lähtökohtana siirtohinnoitteludokumentaation vuosittainen päivittäminen

BEPS-toimenpide #13: Siirtohinnoitteludokumentaatiosäännösten uudelleentarkastelu

Uusittu ohjeluku sisältää kolmitasoisen siirtohinnoitteludokumentaatiomallin
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 Master file –dokumentaation tarkoituksena on tarjota yleiskuvaus konsernin toiminnasta ja sen alueellisesta jakautumisesta 

erityisesti tulonmuodostuksen ja taloudellisen toiminnan näkökulmasta

 Master file –dokumentaation laatimiseksi vaadittu tieto voidaan ryhmitellä viiteen (5) pääryhmään:

a) Kuvaus konsernin organisaatiorakenteesta

b) Kuvaus konsernin liiketoiminnasta

c) Listaus konsernin keskeisistä aineettomista omaisuuseristä

d) Kuvaus konsernin sisäisestä rahoituksen järjestämisestä

e) Kuvaus konsernin taloudellisesta ja verotuksellisesta asemasta

Master file | Konsernitason kuvaus toiminnasta ja sen jakautumisesta

Master file –dokumentaation tarkoituksena on tarjota yleiskuvaus konsernin toiminnasta ja sen alueellisesta jakautumisesta
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 Local file –dokumentaation tarkoituksena on yksityiskohtaisempaa tietoa tarkastelun kohteena olevista sisäisistä liiketoimista

 Täydentää master file –dokumentaatiota ja pyrkii varmentamaan markkinaehtoperiaatteen toteutumisen

 Local file –dokumentaation rakenne voidaan ryhmitellä kuuteen (6) pääryhmään:

a) Kuvaus paikallisesta konserniyhtiöstä ja sen toiminnasta

b) Kuvaus etuyhteysliiketoimista (esim. tyyppi, osapuolet, volyymi, laskutus, sopimusehdot ja suhde muihin liiketoimiin)

c) Toimintoarviointi (liiketoimen osapuolten suorittamat toiminnot, hyödyntämät omaisuuserät sekä omaksumat riskit)

d) Vertailuarviointi (benchmarking study, comparable search)

e) (Ulkoisen) siirtohinnoittelumenetelmän valinta ja soveltaminen

f) Paikallisen konserniyhtiön taloudelliset tiedot

Local file | Yhtiökohtaista ja transaktiokeskeistä tietoa hinnoittelun markkinaehtoisuudesta

Local file –dokumentaation tarkoituksena on yksityiskohtaisempaa tietoa tarkastelun kohteena olevista sisäisistä liiketoimista
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 Maakohtaisen raportoinnin tarkoituksena on kuvata monikansallisen konsernin tulojen, veronmaksun ja toiminnan

alueellisesta jakautumista paikallisten veroviranomaisten suorittamaa riskiarviointia varten

 Ei korvaa siirtohinnoitteludokumentaatiota eikä oikeuta etuyhteysliiketoimia koskeviin kaavamaisiin tulonoikaisuihin

 Taustalla OECD:n julkaisema malliraportti, josta ei tulisi poiketa kansallisen implementoinnin yhteydessä

 Suosituksen mukaan maakohtaista raportointia tulisi vaatia monikansallisten konsernien emoyhtiöiltä ensimmäisen kerran

aikaisintaan vuonna 2017, jolloin käynnistyy myös eri maiden viranomaisten välinen tietojenvaihto

- 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

Maakohtainen raportointi (Country-by-Country Reporting, CBCR)

OECD- ja G20-jäsenmaiden tulisi vaatia maakohtaista raportointia konsernien emoyhtiöiltä aikaisintaan vuonna 2017
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 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

 OECD:n mallin mukainen raportointilomake koostuu kolmesta toisiinsa liitännäisestä osiosta (table):

1) Yleiskuva tulojen, veronmaksun ja toiminnan alueellisesta jakautumisesta;

2) Erittely konserniin kuuluvista osapuolista sekä niiden toiminnasta; sekä

3) Muista selvityksen kannalta tarpeellisista lisätiedoista.

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

johdon raportoinnin lukuja

Maakohtainen raportointi | Sisältövaatimukset

Maakohtainen (CbC) raportointi vaatii konsernin kokonaiskuvan muodostamista ja ymmärtämistä
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Table 3 | Additional information

 Muut selvityksen kannalta tarpeelliset lisätiedot, esim.

- Konserniyhtiön toiminnan luonteesta 

- Käytetystä valuutasta sekä mahdollisiin muuntoihin käytetystä keskivaluuttakurssista

- Käytetyn tiedon lähteistä

 Tässä yhteydessä voidaan tarpeen mukaan esittää myös muita vapaaehtoisia selventäviä tietoja mm.

- Konsernin siirtohinnoittelumallista ja / tai -politiikasta

- Mahdollisista tiettyjen konserniyhtiöiden tappioista

- Erityisistä tai poikkeuksellisista tilanteista (esim. yritysjärjestely, markkinatilanne, uuden tuotteen lanseeraus)

Maakohtainen raportointi | Lisätiedot
14
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Uudistuneiden säännösten kansallinen implementointi | Master & local file

Implementation finalized

Implementation pending
Updated: April 24, 2017
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Uudistuneiden säännösten kansallinen implementointi | Country-by-Country Reporting (CbCR)

Implementation finalized

Implementation pending
Updated: April 24, 2017



Käytännön kokemuksia tehokkaan dokumentaatioprosessin toteuttamisesta

Henri Becker | Partner, Head of Transfer Pricing Services
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Kattavakaan siirtohinnoitteludokumentaatio ei yksin varmista markkinaehtoperiaatteen toteutumista

Markkinaehtoisen siirtohinnoittelun perustana hyvin suunniteltu sisäinen toimintamalli, joka toteutetaan ja dokumentoidaan

Suunnittelu Käytännön toteutus
Monitorointi

& validointi

Dokumentointi

& raportointi
Verotarkastus

Kansallinen

valitusprosessi
Vastaoikaisu

Verovelvollinen

Vero- / toimivaltaiset viranomaiset



Sivu 19Breakfast at Alder & Sound’s | 27.4.2017

Tehokas dokumentaation hallinta siirtohinnoittelussa

Hyvä dokumentinhallintajärjestelmä tarjoaa vain lähtökohdan; käytännöt ratkaisevat käytettävyyden

Advisors

Other stakeholders

Tax auditor

Auditors

Controllers

Tax team
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 Kuka vastaa, laatii, ylläpitää, säilyttää?

 Kommunikointi vero- ja lakiosaston välillä

 Tarkoituksenmukainen sopimuksen muoto:

- Globaali – yksi sopimus globaalisti useampien yhtiöiden välillä 

(esim. palvelusopimus emoyhtiön ja useamman tytäryhtiön välillä)

- Kahdenvälinen – saman transaktiotyypin sopimukset allekirjoitetaan kahden 

yhtiön välillä (sovitaan kaikista ehdoista)

- Hybridi – sekoitus kahta edellistä (sopimusasiakirja + standardiehdot)

Täytäntöönpano ja hallinnointi

Sisäisten sopimusten keskitetyllä hallinnoinnilla on merkitystä riskienhallinnan näkökulmasta
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 Näyttötaakka verotarkastustilanteissa:

- Oikea muoto vs. juridinen muoto

- Yhdenmukaisuus toimintoanalyysin kanssa

- Yhdenmukaisuus juridisen ja taloudellisen omistuksen kanssa 

 Hyvän sopimuksen elementit:

- Yksinkertainen ja selkokielinen

- Räätälöity tiettyyn tarkoitukseen

- Juridinen sitovuus

- Ylläpito ja arkistointi

Sisäisten sopimusten merkitys

Sisäinen sopimus on yleensä ensimmäisenä pyydettävä kirjallinen todiste siitä, miten etuyhteysosapuolten välillä on toimittu
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1) Osapuolet

2) Yhdenmukaisuus toimintoanalyysin kanssa

- Sopimuksen kohde

- Toiminnot ja riskit

3) Aineettomien oikeuksien juridinen ja taloudellinen omistus

- Olemassa oleva aineeton omaisuus

- Sopimuksen toteuttamisen yhteydessä syntyvä aineeton 

(esim. contract R&D-sopimukset)

4) Vertikaalinen ja horisontaalinen johdonmukaisuus

- Eroavaisuudet ja yhtäläisyydet muiden sopimusten kanssa

Sopimuksen sisältö | Checklist

Hyvin laadittu toimintojen, riskien ja omaisuuserien jakautumista heijasteleva sopimus luo kestävän pohjan  todistelulle

22
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6) Hallinnolliset klausuulit ja raportointi

- Ei tarpeettomia muuhun tarkoitukseen tehdystä sopimuksista kopioituja ehtoja

- Raportointiklausuulien vastattava todellisuudessa noudatettavia käytäntöjä

7) Sovellettava laki ja muotovaatimukset

- Eri maiden muotovaatimukset huomioitava (esim. Venäjä)

8) Voimassaolo ja irtisanominen

- Mistä lähtien sopimus voimassa? 

- Taannehtiva päivääminen kielletty

- Tarkoituksenmukainen irtisanomismekanismi- ja aika

Sopimuksen sisältö | Checklist (jatkuu)

Hyvin laadittu toimintojen, riskien ja omaisuuserien jakautumista heijasteleva sopimus luo kestävän pohjan  todistelulle
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 Konsernin keskeisten riskipositioiden kartoittaminen ja sisäisten prosessien, toimintamallien ja -ohjeiden sekä resurssien

muokkaaminen vastaamaan uutta, aiempaa avoimempaa ja nopeammin muuttuvaa 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)

 Tiedonkeruu- ja raportointiprosessien testaus; raporttien tulkinta ja kokonaiskuvan johdonmukaisuuden arviointi

 Toimintaympäristön säännöllinen tarkkailu ja varautuminen lisääntyviin viranomaisyhteydenottoihin ja tarkastusprosesseihin

”To Do” –lista uudistuneiden siirtohinnoitteludokumentaatiovaatimusten osalta



Maakohtaisen raportoinnin (Country-by-Country Reporting) analytiikka

Hannu-Tapani Leppänen | Founding Partner, Head of Data & Analytics Services



Seuraava maksuton A&S-seminaari järjestetään toukokuun puolivälissä:

Verrokkihaut ja valuaatiot

kansainvälisessä verotuksessa

Valuation for taxation

Keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00-12.00

Paikkoja rajoitetusti, varaa omasi osoitteessa: 

www.aldersound.fi


