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Kokonaisvaltainen palveluvalikoima
Tarjoamme kokonaisvaltaisia, eri osaamisalueita saumattomasti yhdisteleviä liiketoiminnan tukipalveluja avaimet käteen -periaatteella

Corporate law

Legal Tax Transfer pricing Financial advisory

Business model optimization and tax planning

HR agreements

Transaction support

Establishment of companies 

Assistance in legal proceedings, appeals and administrative processes 

Withholding tax

Permanent establishments (PEs)

VAT and customs

Transfer pricing documentation

Benchmarking studies and valuation services

Solutions for automated monitoring, electronic document management and process optimization

(Intra-group) financing transactions

Incentive programs and employee participation schemes

Corporate tax

IPR registration

Structuring

Management reporting support

Financial model review

Financing agreements

SPA review and commenting

Transfer pricing policy designTax footprint analysis

Commercial agreements

IPR agreements

Financial modeling

Financial due diligenceTransfer pricing due diligenceTax due diligence

Forecast and budgeting support

Legal representation

Monitoring and support

Data & Analytics

Data extraction, transformation

& loading (ETL)

Analytics

Business Intelligence

Visualization

Presentation

Reporting

Storage
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Verotuksen maakohtainen raportointi (CbCR)

Maakohtaisen raportoinnin tarkoituksena on kuvata monikansallisen konsernin tulojen, veronmaksun ja toiminnan alueellisesta jakautumista

 Maakohtaisen raportoinnin tarkoituksena on kuvata monikansallisen konsernin tulojen, veronmaksun ja toiminnan alueellisesta 

jakautumista paikallisten veroviranomaisten suorittamaa riskiarviointia varten.

 Raportointivaatimus koskee ainoastaan monikansallisia konserneja, joiden vuosittainen konsolidoitu konserniliikevaihto (raportointia 

edeltävällä verovuodelta) ylittää 750 miljoonaa euroa.

 Raportointivaatimus on kaksivaiheinen:

1) Ilmoitus verotuksen maakohtaisen raportin antajasta eli ilmoitus selvitysvelvollisesta (notification)

Koskee kaikkia konserniyhtiöitä; käytännöt ja määräajat vaihtelevat maittain

2) Verotuksen maakohtainen raportti (report)

Koskee pääsääntöisesti konsernin ylintä emoyritystä; määräaika 12 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

 Verohallinnon on välitettävä eteenpäin monikansallisen konsernin ensimmäinen verotuksen maakohtainen raportti 

18 kuukauden kuluessa konsernin sen tilikauden viimeisestä päivästä, jota raportti koskee.

 Raportoinnin muodon ja laajuuden uudelleenarviointi suoritetaan OECD:n toimesta viimeistään 2020 mennessä.

 EU:n komission esitys julkisesta CbC-raportoinnista etenee yhä hitaasti, mutta varmasti.
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Petteri Rapo | Managing Partner

+358 44 333 7252

petteri.rapo@aldersound.fi

The Tier 1 Finnish Tax Firm in 2017 | The Finnish Transfer Pricing Firm of the Year in 2017, 2015 & 2011 | The European Tax Technology Firm of the Year in 2017


