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Agenda | Tiistai 18.9.2018 
Striving for transparency – Moderni verosuunnittelu kv. liiketoiminnassa

1. Alkusanat ja johdanto aihepiiriin

2. Direktiivi rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista
Petteri Rapo | Managing Partner

3. Moderni verosuunnittelu kansainvälisessä yritysverotuksessa
Suvi Vänskä | Partner, Head of Tax Services

4. Loppusanat + Q&A
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Alder & Sound – Your trusted partner in international business
Founded in 2010 by experienced professionals, A&S is today one of the leading independent Finnish professional service providers

 The Tier 1 Finnish Tax Firm in 2017  

 The Finnish Transfer Pricing Firm of the Year in 2017, 2015 & 2011  Client retention rate since 2010: 96.7%

 The European Tax Technology Firm of the Year in 2017

Independent Finnish service provider
with a global cooperation network.

Multidisciplinary professionals
with extensive practical experience.

Clientele consisting of large multinational
enterprises & smaller domestic companies.

We are committed to serving as a trusted partner and advisor 
through integrated provision of legal, tax, transfer pricing, 
financial advisory and data & analytics services.

We highlight pragmatic approach and provide our clients 
with flexible, comprehensive and cost-effective solutions 
by utilizing our innovative tools and methodologies.

We believe in true ‘one-stop-shop’ experience. From start to 
finish, we provide turnkey solutions that maximize the benefit 
and value creation while minimizing the administrative burden.

Legal, tax, transfer pricing, financial 
advisory and data & analytics services.
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Keskeistä terminologiaa

Ero laillisen verosuunnittelun sekä laittoman veronkierron välillä on hämärtynyt viime vuosina
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Verosuunnittelu

Aggressiivinen
verosuunnittelu

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

Verot optimoimaan tähtäävää, aidot liiketaloudelliset syyt sisältävää toimintaa 

vero-oikeudellisen normiston puitteissa lopputulos ja kokonaisuus huomioiden.

Verosuunnittelua, joka hyökkää jotakin oikeana tai hyväksyttävänä pidettävää 

tavoitetta, perusajatusta tai normia vastaan, ja jota siksi pidetään 

epäasianmukaisena.

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 §)



Muuttuva toimintaympäristö

Keskimääräinen globaali yritysveroaste on laskenut lähes yhtäjaksoisesti 1980-luvulta lähtien
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Lisääntyvä julkisuus
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Lisääntyvä läpinäkyvyys

Kansainvälisen verotuksen läpinäkyvyyttä pyritään lisäämään monin tavoin

 OECD / Verotuksen maakohtainen raportointi (Country-by-Country 

Reporting, CbCR)

– Ensimmäinen raportointi 2017; tietojenvaihto käynnistynyt kesällä 2018

– Julkinen CbCR etenee EU-tasolla hitaasti, mutta varmasti

 EU / Direktiivi rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista

– Koskee 25.6.2018 jälkeen toteutettuja rajat ylittäviä verosuunnittelujärjestelyjä

 Uudet tuloverotusta koskevat tietojenvaihtomenettelyt: 

– EU:n virka-apudirektiivin muutokseen perustuva menettely (”DAC3”)

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

– Tietojenvaihtomenettelyt tulevat voimaan vuosina 2016–2017; vanhimmat takautuvasti 

menettelyjen piiriin kuuluvat päätökset ovat vuodelta 2010
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Lisääntyvä läpinäkyvyys: DAC3 & ETR

EU:n ja OECD:n menettelyt ovat toisistaan erillisiä
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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)

 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”)



Direktiivi rajat ylittävien 
verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista
Petteri Rapo | Managing Partner, Transfer Pricing Services
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Direktiivi rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista
Euroopan unionin neuvosto antoi 25.5.2018 direktiivin rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista

 Euroopan unionin neuvosto antoi 25.5.2018 direktiivin (2018/822/EU) rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista.

Direktiivillä muutetaan direktiiviä hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla (2011/16/EU).

 Raportointi koskee 25.6.2018 jälkeen toteutettuja, direktiivissä tarkemmin määriteltyjä järjestelyjä.

– Raportointivelvoite koskee rajat ylittäviä tilanteita eli verosuunnittelujärjestelyjä, joilla voi olla vaikutusta useammassa valtiossa.

– Verosuunnittelujärjestelyllä tarkoitetaan järjestelyä, joihin liittyy vähintään yksi mahdolliseen veronkiertoon viittaava tunnusmerkki,

joka on mainittu direktiivin liitteessä. Osa tunnusmerkeistä laukaisee raportointivelvoitteen vain, jos veroetu on yksi järjestelyn

pääasiallisista hyödyistä

 Raportointivelvollisia ovat (1) veroalan palveluntarjoajat ja (2) toissijaisesti verovelvolliset itse.

 Direktiivi on pantava jäsenvaltioissa täytäntöön 31.12.2019 mennessä. Direktiiviin perustuvia säännöksiä on sovellettava 1.1.2020

alkaen ja ensimmäinen raportointi tapahtuu viimeistään 31.8.2020.

– Raportointi tehdään raportointivelvollisen verotuksellisen kotipaikan veroviranomaisille.

– Jäsenvaltioilla on velvollisuus vaihtaa keskenään tiedot raportoiduista järjestelyistä.
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Direktiivi rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista (jatkuu)

Tarvetta verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnille perustellaan verosuunnittelurakenteiden monimutkaistumisella

Jäsenvaltioiden on yhä vaikeampi suojata kansallisia veropohjiaan rapautumiselta, sillä verosuunnittelun rakenteet ovat muuttuneet 

yhä monimutkaisemmiksi ja niissä hyödynnetään usein sekä pääoman että henkilöiden lisääntynyttä liikkuvuutta sisämarkkinoilla. 

Tällaiset rakenteet koostuvat usein järjestelyistä, joita kehitetään yli lainkäyttöalueiden ja joilla veronalaisia tuloja siirretään 

suotuisampien verojärjestelyjen piiriin tai joiden ansiosta verovelvollisen kokonaisverotaakka vähenee. 

Tämän seurauksena jäsenvaltioiden verotulot usein vähenevät merkittävästi, mikä estää niitä soveltamasta kasvua edistävää 

veropolitiikkaa. Sen vuoksi on erittäin tärkeää, että jäsenvaltioiden viranomaisilla on kattavat ja asianmukaiset tiedot mahdollisista 

aggressiivisen verosuunnittelun järjestelyistä. Tällaisten tietojen avulla nämä viranomaiset pystyisivät reagoimaan ripeästi haitallisiin 

verokäytäntöihin ja tukkimaan porsaanreikiä hyväksymällä uutta lainsäädäntöä tai tekemällä asianmukaisia riskinarviointeja ja 

verotarkastuksia. 

Se, että veroviranomaiset eivät reagoi raportointivelvollisuuden alaiseen järjestelyyn, ei kuitenkaan tarkoittaisi asianomaisen järjestelyn 

validiuden tai verokohtelun hyväksymistä. 
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Direktiivi rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista (jatkuu)

Liite IV: Tunnusmerkit | Yleiset tunnusmerkit, jotka liittyvät pääasiallista hyötyä mittaavaan testiin 

 Raportointi koskee 25.6.2018 jälkeen toteutettuja rajat ylittäviä, direktiivissä tarkemmin määriteltyjä järjestelyjä. 

Verosuunnittelujärjestelyllä tarkoitetaan järjestelyä, joihin liittyy vähintään yksi mahdolliseen veronkiertoon viittaava tunnusmerkki:

A. Yleiset tunnusmerkit, jotka liittyvät pääasiallista hyötyä (Principal Purpose Test; PPT) mittaavaan testiin

1. Järjestely, jossa asianomainen verovelvollinen tai järjestelyn osallistuja sitoutuu noudattamaan luottamuksellisuusehtoa, 

joka voi edellyttää, että he eivät paljasta muille välittäjille tai veroviranomaisille, kuinka järjestely voisi varmistaa 

verotuksellisen edun.

2. Järjestely, josta välittäjällä on oikeus saada maksu (tai korkoa, korvausta rahoituskuluista tai muista maksuista), joka 

määritetään

a) kyseisestä järjestelystä saatavan veroedun määrän perusteella; tai

b) sen perusteella, saadaanko veroetu tosiasiassa järjestelystä. Tähän sisältyisi välittäjän velvoite palauttaa maksut joko 

kokonaan tai osittain, jos järjestelyn tavoiteltua veroetua ei saavutettu tai se saavutettiin vain osittain.

3. Järjestely, johon liittyy olennaisilta osiltaan vakiomuotoisia asiakirjoja ja/tai rakenteita ja joka on useamman kuin yhden 

asianomaisen verovelvollisen saatavilla ilman, että sitä olisi merkittävästi muokattava toteuttamista varten. 

Sivu 12Breakfast at Alder & Sound’s 18.9.2018 | All rights reserved



Direktiivi rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista (jatkuu)

Liite IV: Tunnusmerkit | Erityiset tunnusmerkit, jotka liittyvät pääasiallista hyötyä mittaavaan testiin
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B. Erityiset tunnusmerkit, jotka liittyvät pääasiallista hyötyä mittaavaan testiin 

1. Järjestely, jossa järjestelyn osallistuja toteuttaa keinotekoisia toimia, kuten hankkii tappiollisen yhtiön, lopettaa tällaisen 

yhtiön pääasiallisen toiminnan ja käyttää sen tappioita vähentääkseen verovastuutaan, mukaan lukien siirtämällä tappiot 

toiselle lainkäyttöalueelle tai nopeuttamalla kyseisten tappioiden käyttöä.

2. Järjestely, jolla tuloa muunnetaan pääomaksi, lahjoiksi tai muihin tuloluokkiin, joiden verotus on alhaisempi tai jotka ovat 

verovapaita.

3. Järjestely, joka sisältää varojen kierrättämiseen johtavia (”round-tripping of funds”) kehämäisiä liiketoimia (”circular

transactions”) erityisesti sellaisten välikätenä toimivien yksiköiden kautta, joilla ei ole muuta ensisijaista kaupallista 
tarkoitusta, taikka liiketoimia, jotka mitätöivät tai peruuttavat toisensa tai joilla on muita vastaavia piirteitä. 
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Direktiivi rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista (jatkuu)

Liite IV: Tunnusmerkit | Erityiset tunnusmerkit, jotka liittyvät rajat ylittäviin liiketoimiin 
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C. Erityiset tunnusmerkit, jotka liittyvät rajat ylittäviin liiketoimiin 

1. Järjestely, johon liittyy vähennyskelpoisia rajat ylittäviä maksuja kahden tai useamman etuyhteydessä olevan yrityksen 

välillä, jos ainakin yksi seuraavista ehdoista täyttyy:

a) vastaanottajalla ei ole verotuksellista kotipaikkaa millään lainkäyttöalueella;

b) vaikka vastaanottajalla on verotuksellinen kotipaikka jollakin lainkäyttöalueella, kyseisellä lainkäyttöalueella

i. ei kanneta minkäänlaista yhteisöveroa tai yhteisöverokanta on nolla tai lähes nolla; tai

ii. lainkäyttöalue sisältyy luetteloon kolmansien maiden lainkäyttöalueista, jotka jäsenvaltiot ovat yhdessä

c) maksu on kokonaan verovapaa sillä lainkäyttöalueella, jolla vastaanottajan verotuksellinen kotipaikka sijaitsee;

d) maksu hyötyy etuuskohteluun oikeuttavasta verojärjestelmästä sillä lainkäyttöalueella, jolla vastaanottajan 

verotuksellinen kotipaikka sijaitsee; 
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Direktiivi rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista (jatkuu)

Liite IV: Tunnusmerkit | Erityiset tunnusmerkit, jotka liittyvät rajat ylittäviin liiketoimiin 
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C. Erityiset tunnusmerkit, jotka liittyvät rajat ylittäviin liiketoimiin 

2. Samat varat yritetään vähentää poistoina useammalla kuin yhdellä lainkäyttöalueella.

3. Samalle tulolle tai pääomalle haetaan vapautusta kaksinkertaisesta verotuksesta useammalla kuin yhdellä 

lainkäyttöalueella.

4. Järjestelyyn sisältyy varojen siirtoja ja kun kyseisillä lainkäyttöalueilla varoista vastikkeena maksettavissa summissa on 

olennaisia eroja.
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Direktiivi rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista (jatkuu)

Liite IV: Tunnusmerkit | Erityiset tunnusmerkit, jotka liittyvät automaattiseen tietojenvaihtoon ja tosiasiallisen edunsaajan tunnistamiseen 

Sivu 16

D. Erityiset tunnusmerkit, jotka liittyvät automaattiseen tietojenvaihtoon ja tosiasiallisen edunsaajan tunnistamiseen 

1. Järjestely, joka voi heikentää unionin lainsäädäntöä täytäntöönpanevien lakien tai vastaavien Finanssitiliä koskevien 

tietojen automaattista vaihtoa koskevien sopimusten mukaista raportointivelvoitetta tai vastaavia Finanssitiliä koskevien 

tietojen automaattista vaihtoa koskevia sopimuksia, mukaan lukien kolmansien maiden kanssa tehdyt sopimukset, tai 

joka hyödyntää tällaisten säädösten tai sopimusten puutetta

2. Järjestely, johon liittyy oikeudellinen tai tosiasiallisena edunsaajana olemista koskeva ketju, joka ei ole avoimuuden 

periaatteiden mukainen ja jossa käytetään tiettyjä henkilöitä, oikeudellisia järjestelyjä tai rakenteita.
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Direktiivi rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista (jatkuu)

Liite IV: Tunnusmerkit | Erityiset siirtohinnoittelua koskevat tunnusmerkit 
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E. Erityiset siirtohinnoittelua koskevat tunnusmerkit

1. Järjestely, johon liittyy yksipuolisten safe harbour -sääntöjen käyttäminen.

2. Järjestely, johon liittyy vaikeasti arvioitavien aineettomien hyödykkeiden siirtäminen. Käsite ”vaikeasti arvioitavat

aineettomat hyödykkeet” kattaa sellaiset aineettomat hyödykkeet tai niitä koskevat oikeudet, joiden siirtämisajankohtana

etuyhteydessä olevien yritysten välillä

a) ei ole olemassa luotettavia vertailukohtia; ja

b) toimenpiteen toteuttamisajankohtana aineettoman hyödykkeen siirtämisestä odotettavissa olevia tulevia kassavirtoja

tai tuloja koskevat ennusteet tai aineettoman hyödykkeen arvioinnissa käytetyt olettamukset ovat erittäin

epävarmoja, minkä vuoksi aineettoman hyödykkeen lopullista menestystä on vaikea ennustaa toimenpiteen

toteuttamisajankohtana.

3. Järjestely, johon liittyy ryhmän sisäinen toimintojen ja/tai riskien ja/tai varojen rajat ylittävä siirtäminen, jos siirtäjän tai

siirtäjien ennakoidut vuotuiset tulot ennen korkoja ja veroja ovat kolmen vuoden ajan siirron jälkeen alle 50 prosenttia

tällaisen siirtäjän tai tällaisten siirtäjien niistä ennakoiduista vuotuisista tuloista ennen korkoja ja veroja, jotka olisi saatu,

jos siirtoa ei olisi tehty.
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Direktiivi rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista (jatkuu)

Ensimmäinen raportointi tapahtuu viimeistään 31.8.2020

 Direktiivi on pantava jäsenvaltioissa täytäntöön 31.12.2019 mennessä.

– Direktiivi on tullut kuitenkin voimaan jo 25.6.2018, ja siirtymäsäännös kattaa näin 25.6.2018–1.1.2020 toteutetut järjestelyt.

 Ensimmäinen raportointi tapahtuu viimeistään 31.8.2020

– Raportointi toteutettava 30 päivän kuluessa siitä päivästä kun järjestely on (1) asetettu saataville toteuttamista varten; (2) valmis

toteuttamista varten tai (3) totetetettu ensimmäisen vaiheen osalta.

– Markkinakelpoisten järjestelyjen osalta laadittava lisäksi ajantasainen raportti joka kolmas kuukausi

– Tämän direktiivin vaikuttavuuden tehostamiseksi jäsenvaltioiden olisi säädettävä seuraamuksista, joita aiheutuu niiden kansallisten

sääntöjen rikkomisesta, joilla tämä direktiivi pannaan täytäntöön. Tällaisten seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja

varoittavia.
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Direktiivi rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista (jatkuu)

Raportoitavat & vaihdettavat tiedot rajat ylittävistä verosuunnittelujärjestelyistä

 Raportoitavat & vaihdettavat tiedot rajat ylittävistä verosuunnittelujärjestelyistä:

– välittäjien ja asianomaisten verovelvollisten tunnistamiseen liittyvät tiedot (ml. nimi, verotuksellinen kotipaikka ja verotunniste

sekä tapauksesta riippuen tiedot henkilöistä, jotka ovat asianomaiseen verovelvolliseen etuyhteydessä olevia yrityksiä);

– yksityiskohtaiset tiedot tunnusmerkeistä, jotka tekevät rajat ylittävästä järjestelystä raportoitavan;

– tiivistelmä raportoitavan rajat ylittävän järjestelyn sisällöstä (ml. viittaus nimeen, jolla se yleisesti tunnetaan);

– päivä, jona raportoitavan rajat ylittävän järjestelyn ensimmäinen vaihe on toteutettu tai toteutetaan;

– yksityiskohtaiset tiedot kansallisista säännöksistä, joihin raportoitava rajatylittävä järjestely perustuu;

– raportoitavan rajat ylittävän järjestelyn arvo;

– sen asianomaisen verovelvollisen (verovelvollisten) jäsenvaltion tai niiden muiden jäsenvaltioiden yksilöinti, joita raportoitava rajat

ylittävä järjestely todennäköisesti koskee;

– niiden jäsenvaltiossa olevien muiden henkilöiden yksilöinti, joita raportoitava rajatylittävä järjestely todennäköisesti koskee, sekä

tiedot siitä, mihin jäsenvaltioihin asianomaiset henkilöt liittyvät.
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Direktiivi rajat ylittävien verosuunnittelujärjestelyjen raportoinnista (jatkuu)

Raportointivelvollisia ovat veroalan palveluntarjoajat ja toissijaisesti verovelvolliset itse

 Raportointivelvollisia ovat (1) veroalan palveluntarjoajat ja (2) toissijaisesti verovelvolliset itse.

– Ammattisalassapitovelvollisuus ei suojaa → toissijainen raportointivelvollisuus

– Raportoidut tiedot kerätään jäsenvaltioiden yhteiseen keskusrekisteriin
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Moderni verosuunnittelu
kv. yritysverotuksessa
Suvi Vänskä | Partner, Head of Tax Services
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OECD BEPS-hanke & EU:n Anti Tax Avoidance Package | Alustus 

Keskeisenä tavoitteena edistää kansallisten veropohjien suojelua ja veronvälttelyn estämistä tukevia toimenpiteitä

 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 ohjasi 15-kohtainen toimenpidesuunnitelma (BEPS Action Plan)

– Ensimmäiset väliraportit julkaistiin syyskuussa 2014 ja loppuraportit lokakuussa 2015

– Monenkeskisen sopimusinstrumentin (multilateral instrument) kehitystyö jatkui vuoden 2016 loppuun; 

allekirjoitustilaisuus kesällä 2017

 Euroopan komission Anti Tax Avoidance Packagen tarkoituksena implementoida BEPS-suosituksia ja lisätä läpinäkyvyyttä
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OECD BEPS-hanke & EU:n Anti Tax Avoidance Package | Vaikutuksia Suomessa 

Suomessa jo uutta lainsäädäntöä BEPS-hankkeen johdosta

 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.

 Muuta uutta lainsäädäntöä:

– Siirtohinnoittelun maakohtainen raportointi ja laajemmat dokumentointivelvoitteet (1.1.2017 lähtien)

– Korkovähennysrajoitusten uudistus (soveltaminen 1.1.2019 alkaen)

– Väliyhteisölainsäädännön uudistus (soveltaminen 1.1.2019 alkaen)

– Kansainvälisten riidanratkaisumenettelyjen uudistus (luonnos 27.8.2018; voimaan 1.7.2019)
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Moderni verosuunnittelu | Yleinen ilmapiiri on muuttunut

Moderni verosuunnittelu on konsernin verotuksen optimointia kokonaisuus halliten

 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
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ENNEN

Moderni verosuunnittelu | Esimerkki: Debt push down -järjestely ennen ja nyt 

Sivu 26
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Oikeuskäytäntöä | Esimerkki: sivuliikerakenne ja substanssin puute

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

 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

Sivu 27
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Oikeuskäytäntöä | Esimerkki: sivuliikerakenne veronkiertoa

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

 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 §

Sivu 28
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Viimeaikaista oikeuskäytäntöä | Kommandiittiyhtiömalli ja työperusteinen osinko

Kommandiittiyhtiön osakkaan verotettava tulo-osuus voitiin katsoa työperusteiseksi osingoksi

 KHO 2018:40

– Tulosyksikön liikevaihto oli muodostunut kunkin 

lääkäriosakkaan suorittaman työn perusteella. 

– Kommandiittiyhtiön käyttöön perustuva toimintamalli oli 

liiketaloudellisilta perusteiltaan suhteellisen ohut ja osin 

keinotekoinen, kun toimintamallilla saavutettava hyöty liittyi 

lähinnä A:lle kertyvän voitonjaon verotukseen.

– C Oy:lle kuuluva osuus B Ky:n voitosta voitiin verottaa 

tuloverolain 33 b §:n 3 momentissa tarkoitettuna tulona.
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Viimeaikaista oikeuskäytäntöä | Liiketaloudelliset perusteet

Osakevaihdossa ei muodostunut konkreettisia ja järjestelmälle vieraita veroetuja

 KHO 2017:78

– A Oy harjoitti sijoitustoimintaa, B Oy toimi puualalla. 

Osakevaihdossa A Oy toteutti osakeannin ja X merkitsi 

osakkeet omistamillaan B Oy:n osakkeilla. Liiketaloudelliseksi 

syyksi oli esitetty mm. tavoite keskittää sijoitus- ja 

osakevarallisuuden omistaminen ja hallinnointi A Oy:öön.

– KHO katsoi, että toiminnan uudelleenjärjestely oli 

lähtökohtaisesti hyväksyttävä taloudellinen syy järjestelylle.
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Viimeaikaista oikeuskäytäntöä | Pääomalainasaamisen menetyksen alaskirjaus

Menetetyt pääomalainasaatavaksi muunnetut myyntisaamiset eivät olleet vähennyskelpoisia EVL-tulolähteessä

 KHO 2018:77

– A Oy ja tytäryhtiö olivat vuonna 2011 sopineet, että osa 

myyntisaamisista muutetaan pääomalainaksi

– Tytäryhtiö oli asetettu konkurssiin vuonna 2013. 

Pääomalainasaatavaksi muunnettu saatava oli KHO:n mukaan 

menettänyt luonteensa elinkeinotulon verottamisesta annetun 

lain 16 §:n 7 kohdassa tarkoitettuna myyntisaamisena.

– A Oy:llä ei oikeutta vähentää menetystä.
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Viimeaikaista oikeuskäytäntöä | Pääomalainasaamisen menetyksen alaskirjaus

Pääomalainasaatavan lopullisen menetyksen laajempi vähennyskelpoisuus hyväksyttiin TVL-tulolähteessä

 KHO 2016:49

– A oli osakkeenomistajana antanut B Oy:lle pääomalainaa 

vuosina 2007 ja 2009. Vuoden 2007 pääomalaina oli annettu 

osakekaupan rahoittamista varten. Vuoden 2009 laina oli 

annettu B Oy:n taloudellisten vaikeuksien takia. 

– B Oy meni konkurssiin vuonna 2010.

– KHO katsoi myös vuonna 2007 annetun pääomalaina oli A:n 

B Oy:öön tekemä lisäsijoitus ja kumpikin pääomalaina voitiin 

huomioida osakkeen hankintamenona. 
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Moderni verosuunnittelu | Perusperiaatteiden päivitys vastaamaan uusia vaatimuksia

Bottom up -näkökulmasta top down -tarkasteluun

Sivu 33

 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
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Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.aldersound.fi

Seuraava maksuton A&S-seminaari järjestetään lokakuussa:


