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3. Sisäisen rahoituksen siirtohinnoittelu
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4. Viimeaikaista oikeuskäytäntöä maailmalta
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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 2018 & 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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Sisäiseen rahoitukseen liittyvät 
ajankohtaiset verotuskysymykset

Suvi Vänskä | Partner, Tax & Legal Services
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Sisäiseen rahoitukseen liittyvät ajankohtaiset verotuskysymykset
Esityksessä käsiteltävät aihealueet

 Tausta: OECD:n BEPS Action 4 & EU:n ATAD-direktiivi

 Uudistettu korkovähennysrajoitus 1.1.2019 alkaen / Suomi

 Katsaus korkojen vähennysoikeuteen liittyvään sääntelyyn maailmalla
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OECD:n BEPS-hanke (Action 4)
BEPS-hankkeen toimenpide nro 4 keskittyi korkovähennysrajoituksia koskevan sääntelyn kehittämiseen 

 OECD käynnisti vuoden 2013 alussa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) -nimellä kulkevan hankkeen

– Tavoitteena on edistää kansallisten veropohjien suojelua ja veronvälttelyn estämistä tukevia toimenpiteitä.

– Ensimmäiset väliraportit julkaistiin syyskuussa 2014 ja loppuraportit lokakuussa 2015

– Monenkeskisen sopimusinstrumentin (multilateral instrument) allekirjoittaminen 7.6.2017

 BEPS-hankkeen toimenpide nro 4 keskittyi korkovähennysrajoituksia koskevan sääntelyn kehittämiseen 

(BEPS Action 4: Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments)

– Tavoitteena luoda linkki nettokorkomenojen vähennysoikeuden ja taloudellisten toimien välillä → EBITDA-perusteinen rajoitus

– OECD julkaisi joulukuussa 2016 päivitetyn version toimenpidettä koskevasta loppuraportissa, joka sisälsi tarkennettua ohjeistusta 

tasevapautussäännöksen suunnitteluun sekä pankki- ja vakuutussektorin sääntelyyn liittyen

– Ei tavoitetta yleisen velkamyönteisyyden vähentämisestä tai eri pääomalajien välisen verokohtelun yhtenäistämisestä
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EU:n ATAD-direktiivi (Anti Tax Avoidance Package)
BEPS-toimenpiteitä jäsenvaltioissa implementoiva Anti Tax Avoidance –direktiivi hyväksyttiin kesäkuussa 2016

 Euroopan komission Anti Tax Avoidance Package (ATAD) –direktiivi hyväksyttiin kesäkuussa 2016

 Direktiivin tarkoituksena implementoida BEPS-suosituksia

– EU:n ATAD-direktiivin viisi (5) keskeistä toimenpidettä jäsenvaltioille:

1) Väliyhteisölainsäädäntö

2) Maastapoistumisverotus

3) Korkovähennysrajoitukset

4) Verokohteluiden eroavuuksia koskevat säännöt

5) Yleinen veronkiertosäännös

→ Implementointi 31.12.2018 mennessä (maastapoistumisverotus 31.12.2019 mennessä)
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EU:n ATAD-direktiivi - Korkovähennysrajoitukset
Korkovähennysrajoitusten osalta ATAD-direktiivi sisältää sekä pakollisia minimistandardeja että vapaaehtoisia poikkeuksia

 Pakolliset minimistandardit:

– Rajoitus koskee kaikkia yhteisöverovelvollisia

ja kaikkia tulolähteitä.

– Rajoituksessa on otettava huomioon direktiivin mukaiset 

käsitteiden määritelmät (etuyhteysosapuoli; korkomeno; 

itsenäinen yritys)

– Rajoitus koskee sekä etuyhteystilanteissa että muille kuin 

etuyhteysosapuolille maksettuja korkomenoja.

– Vähennyskelpoisten korkomenojen määrä 

enintään 30 % EBITDA:sta.

 Vapaaehtoiset poikkeukset:

– Kolmen (3) miljoonan euron ns. safe harbour –säännös

– Rajoituksen soveltamisalan rajaaminen:

• Itsenäiset yritykset

• Infrastruktuurihankkeet

• Ennen 17.6.2016 otetut lainat

• Rahoitusalan yritykset

• Tasevapautussäännös

– Vähennyskelpoisen koron ja EBITDA:n määrä on mahdollista 

laskea yksittäisten yhtiöiden tai konsernin tasolla

– Vähennyskelvottomat korkomenot ja käyttämätön 

EBITDA voidaan jaksottaa useammalle vuodelle
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Uudistettu korkovähennysrajoitus 1.1.2019 alkaen / Suomi
Muutokset EVL 18 a §:n soveltamisalaan astuivat voimaan 1.1.2019 

 Direktiivin johdosta kansalliseen korkovähennysoikeuden rajoittamista koskevaan sääntelyyn (EVL 18 a §) tehtiin muun muassa
seuraavat muutokset:

– Sääntelyyn lisättiin koron määritelmä, joka kattaa verotus- ja oikeuskäytännössä korkona pidettävien suoritusten lisäksi 
rahoituksen hankinnan yhteydessä kertyvät suoritukset.

– Sääntelyn soveltamisala laajeni siten, että se koskee sekä konserni- että muille osapuolille suoritettuja elinkeinotulolähteen, muun 
toiminnan tulolähteen ja maatalouden tulolähteen korkoja.

– Vähennyskelvottomiksi jäävien korkomenojen laskentaan lisättiin uusi 3 mEUR raja, jota sovelletaan tietyissä tilanteissa muiden 
kuin konserniyhteydessä oleville osapuolille suoritettujen korkojen laskennassa 500 000 euron ja 25 prosentin rajojen sijasta.

– Siirtymäsäännöksen mukaiset muille kuin konserniyhteysosapuolille suoritetut korkomenot ovat aina vähennyskelpoisia.

– Sääntelyyn lisättiin itsenäisiä yrityksiä ja julkisten infrastruktuurihankkeiden rahoittamista koskevat poikkeukset, joiden soveltuessa 
korkojen vähennysoikeutta ei rajoiteta.

– Aikaisempaan sääntelyyn sisältynyttä rahoitusalan yrityksiä koskevaa poikkeusta täsmennettiin direktiivin mukaiseksi.

– Tasevertailuun perustuvan poikkeuksen soveltamisen lisäedellytyksen johdosta vertailtavat taseet on arvostettava samaa 
menetelmää käyttäen.
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Uudistettu korkovähennysrajoitus 1.1.2019 alkaen / Suomi (jatkuu)
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Lähde: Korkovähennysoikeuden rajoittaminen yritysverotuksessa (d.nro VH/955/00.01.00/2019)

Vähennyskelpoisten korkomenojen laskentaa korkorajoitussäännöksen mukaan



Korkovähennysrajoitukset / Muut EU-maat
Veronkiertodirektiivin implementoinnin vaatimat sääntelyn muutostarpeet & tavoiteltu rajoitusaste vaihtelevat maittain

 Yleinen suuntaus kohti EBITDA-pohjaisia rajoituksia (alikapitalisointisäännösten sijasta):

– Ruotsi: EBITDA (30%) -pohjainen laskentamalli tai yksinkertaistamissääntö (5 mSEK safe harbour) 

+ nykyiset ns. 10% ja venttiilisäännöt.

→ Vähennyskelpoisuuden tasausmahdollisuus konserniyhtiöiden välillä. Ei tasevapautussäännöstä.

→ Ei toimialakohtaisia poikkeuksia.

→ Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen vähennysoikeus seuraavan kuuden (6) verovuoden ajan. Mahdollisuus 

menetykseen kokonaan tietyissä omistajanvaihdostilanteissa.

– Iso-Britannia: EBITDA (30%) -pohjainen laskentamalli (2 mGDP safe harbour).

→ Konsernitason nettokorkomenoihin perustuva lisärajoitus & tasevapautussäännös.

→ Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen rajoittamaton vähennysoikeus tulevien verovuosien ajan. Käyttämättömän 

vähennyskapasiteetin käyttöoikeus kolmen (3) tulevan verovuoden ajan.

→ Suuria maailmanlaajuisia konserneja koskee oma sääntely (worldwide dept cap).
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 Yleinen suuntaus kohti EBITDA-pohjaisia rajoituksia (alikapitalisointisäännösten sijasta):

– Alankomaat: EBITDA (30%) -pohjainen laskentamalli (1 mEUR safe harbour).

→ Ei vähennyskelpoisuuden tasausmahdollisuutta konserniyhtiöiden välillä. Ei tasevapautussäännöstä.

→ Erityissäännös ns. saastuneiden transaktioiden (tainted transactions) vähentämisestä.

→ Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen rajoittamaton vähennysoikeus tulevien verovuosien ajan.

→ Uusi alikapitalisointisäännös suunnitteilla 2020 alusta (velka yli 92% taseesta, erit. rahoitusyhtiöt).

– Ranska: Alikapitalisointisäännös (1,5:1) + EBITDA (25%) -pohjainen laskentamalli + yleinen rajoitus (3 mEUR).

→ Safe harbour –säännös keskipitkien markkinakorkojen perusteella; muutoin edellytyksenä markkinaehtoperiaatteen 

toteutumisen osoittaminen.

→ Konsernitason velkapositioon perustuva vapautussäännös etuyhteysnettokorkomenojen osalta.

→ Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen aleneva vähennysoikeus tulevien verovuosien ajan (pienenee 5% vuosittain). 

Lisärajoitus osakehankinnan rahoituskustannuksia koskien. 

Korkovähennysrajoitukset / Muut EU-maat (jatkuu)

Veronkiertodirektiivin implementoinnin vaatimat sääntelyn muutostarpeet & tavoiteltu rajoitusaste vaihtelevat maittain

Sivu 13#caas29082019



 Yleinen suuntaus kohti EBITDA-pohjaisia rajoituksia (alikapitalisointisäännösten sijasta):

– Saksa: EBITDA (30%) -pohjainen laskentamalli (3 mEUR safe harbour).

→ Vähennyskelpoisuuden tasausmahdollisuus konserniyhtiöiden välillä & tasevapautussäännös (2 %-yksikön virhemarginaali).

→ Poikkeussäännöksiä esim. itsenäisille yrityksille ja tietyille toimialoille. 

→ Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen rajoittamaton vähennysoikeus tulevien verovuosien ajan. Käyttämättömän 

vähennyskapasiteetin käyttöoikeus viiden (5) tulevan verovuoden ajan.

→ Veronkiertodirektiivin implementointiehdotusta ei ole vielä julkaistu korkovähennysrajoitusten osalta.

– Italia: EBITDA (30%) -pohjainen laskentamalli.

→ Vähennyskelpoisuuden tasausmahdollisuus konserniyhtiöiden välillä. Ei tasevapautussäännöstä. 

→ Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen ja käyttämättömän vähennyskapasiteetin rajoittamaton 

vähennys- ja käyttöoikeus tulevien verovuosien ajan.

Korkovähennysrajoitukset / Muut EU-maat (jatkuu)

Veronkiertodirektiivin implementoinnin vaatimat sääntelyn muutostarpeet & tavoiteltu rajoitusaste vaihtelevat maittain
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Korkovähennysrajoitukset | To-do –lista loppuvuodelle 2019

☑ Nykytilanteen hahmottaminen ja kokonaisvaltainen arviointi:

− Konsernin rahoitusrakenne ja keskeiset transaktiovirrat

− Maakohtaiset veropositiot ja lainatransaktioiden (siirto)hinnoittelu (vs. konsernin sisäinen toimintamalli)

− Voimassaoleva sääntely ja odotettavissa olevat muutokset

− Nykyisen vähennyskapasiteetin käyttöaste

→ Onko tarvetta tehdä pääomituksia tai muokata rahoitusrakenteita?

→ Voidaanko sisäisellä toiminta- & siirtohinnoittelumallilla vaikuttaa konserniyhtiöiden rahoitustarpeisiin?

→ Voidaanko seuranta tuoda osaksi hallinnon vuosikelloa tai jopa automatisoida?

Korkomenojen vähennysoikeutta koskevien kansallisten säännösten tehokas hallinta vaatii systemaattista otetta
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Sisäisen rahoituksen siirtohinnoittelu

Petteri Rapo | Partner, Transfer Pricing Services
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Sisäisen rahoituksen siirtohinnoittelu
Esityksessä käsiteltävät aihealueet

 Tausta ja keskeiset konseptit

 OECD:n keskusteluluonnos 3.7.2018 (BEPS Actions 8-10)

 Käytännön esimerkki sisäisen rahoituksen siirtohinnoittelumallista

 Suosituksia sisäisen rahoitusmallin ja pääomarakenteen suunnitteluun
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Tausta ja keskeiset konseptit
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Keskeiset konseptit & termit
Miten jakaa verotusoikeus valtioiden kesken?

Siirtohinnoittelu
Transfer Pricing

Erillisyhtiöperiaate
Separate Entity Approach

Markkinaehtoperiaate
Arm’s Length Principle

Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisten liiketoimien 
hinnoittelu verotusta varten. Kohteena ovat esimerkiksi 
tavaroiden ja palvelujen kauppa, korvaus aineettoman 
omaisuuden hyödyntämisestä sekä sisäinen rahoitus.

Lähestymistapa, jossa eliminoidaan konserniyhteyden 
vaikutus ja konsernin muodostavat, juridisesti erilliset yhtiöt 
laskevat perinteisten kirjanpidon menetelmien avulla kukin 
oman paikallisesti verotettavaksi tulevan tuloksensa.

OECD:n valitsema standardi erillisyhtiöperiaatteen 
soveltamiseen: rajat ylittävissä etuyhteysliiketoimissa 
siirtohinnan (transfer price) ja muiden ehtojen tulee olla 
vastaavat kuin itsenäisten markkinatoimijoiden välillä
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Keskeiset kiinnostuksen kohteet sisäisen rahoituksen siirtohinnoittelussa
Vaatimus markkinaehtoperiaatteen noudattamisesta koskee sekä transaktioiden muotoa että niiden ehtoja
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Keskeiset osapuolet sisäisen rahoituksen siirtohinnoittelussa
OECD:n kansainväliset ohjeistukset asettavat raamit markkinaehtoperiaatteen kansalliselle soveltamiselle

OECD

Kansalliset 
veroviranomaiset

Veronsaajat 
(valtiot)

Veronmaksajat 
(kv. konsernit)

Asiantuntijat
(sisäiset / ulkoiset)
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OECD:n Keskusteluluonnos 3.7.2018 
(BEPS Actions 8-10)
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OECD:n keskusteluluonnos 3.7.2018 (BEPS Actions 8-10)

OECD julkaisi heinäkuussa 2018 kauan odotetun keskusteluluonnoksen sisäisen rahoituksen siirtohinnoittelua koskien

The proposals included in this discussion draft do not, at this stage, 

represent the consensus views of the CFA or its subsidiary bodies 

but are intended to provide stakeholders 

with substantive proposals for analysis and comment.
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OECD:n keskusteluluonnos 3.7.2018 (BEPS Actions 8-10) (jatkuu)

Keskusteluluonnos oli monelta osin hyvin viimeistelemätön ja sisälsi runsaasti avoimia kysymyksiä

 OECD julkaisi heinäkuussa 2018 kauan odotetun keskusteluluonnoksen sisäisen rahoituksen siirtohinnoittelua ja toteutettujen

etuyhteystransaktioiden markkinaehtoisuuden arviointia koskien

– Keskusteluluonnos sisälsi runsaasti avoimia kysymyksiä, joihin toivotttiin asiantuntijoiden ja rahoitusalan ammattilaisten 

kommentteja → viimeisteltyä ohjeistusta odotetaan julkaistavaksi loppuvuodesta 2019 / alkuvuodesta 2020

 Heinäkuussa 2018 julkaistun luonnoksen ensimmäinen osa keskittyy todellisten liiketoimien tunnistamiseen (delineation) 

sekä huomionarvoisiin seikkoihin transaktioiden ehtoja tarkasteltaessa.

– Huomiota kiinnitetään erityisesti konserniyhtiöiden markkinaehtoiseen pääomarakenteeseen ja sen arviointiin

– Arvioinnissa otettava huomioon erityisesti toimialaan (nykyinen sykli, valtiotason sääntely ja rahoituksen saatavuus), 

konsernin johtamiseen (yksittäisten konserniyritysten tai projektien strateginen merkitys, tavoiteltu rahoitusrakenne ja 

rahoitusstrategia), transaktioiden ehtoihin, ulkoisiin olosuhteisiin sekä osapuolten käytettävissä oleviin vaihtoehtoihin

(options realistically available) liittyviä tekijöitä.

– Viime kädessä kysymys on usein sisäisen velkarahoituksen mahdollisesta uudelleenkarakterisoinnista (esim. debt → equity)

– Siirtohinnoittelusäännösten suhde kansallisiin alikapitalisointi- ja korkovähennysrajoituksiin on myös otettava huomioon
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Sopimusehdot, tosiasiallinen toiminta, instrumentin ominaisuudet, taloudelliset olosuhteet ja liiketoimintastrategiat

 Toteutettujen transaktioiden ehtojen ja vallitsevien ulkoisten olosuhteiden osalta keskusteluluonnoksessa painoarvoa nähdään

olevan erityisesti seuraavilla seikoilla:

– Kirjalliset sopimusehdot ja osapuolten tosiasiallinen toiminta

– Keskeisten toimintojen, omaisuuserien ja riskien jakautuminen osapuolten kesken (=toimintoanalyysi)

– Valitun rahoitusinstrumentin keskeiset ominaisuudet (esim. maturiteetti, takasijaisuus, vakuudet)

– Vallitsevat taloudelliset olosuhteet (esim. makroekonomiset trendit, valuuttakurssit)

– Liiketoimintastrategiat ja osapuolten keskinäiset suhteet

 Keskusteluluonnoksen toisessa osassa kiinnitetään huomiota puolestaan markkinaehtoisen hinnoittelun määrittelyyn sisäisen 

rahoituksen eri transaktiotyyppejä varten.

OECD:n keskusteluluonnos 3.7.2018 (BEPS Actions 8-10) (jatkuu)
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OECD:n keskusteluluonnos 3.7.2018 (BEPS Actions 8-10) (jatkuu)

Markkinaehtoista lainahinnoittelua määriteltäessä on otettava huomioon mm. olosuhteet sekä luottotappioriski

Sisäinen lainarahoitus

 Keskusteluluonnoksen mukaan sisäisen lainarahoituksen markkinaehtoista hinnoittelua määriteltäessä on otettava huomioon 

seuraavat keskeiset seikat:

– Molempien osapuolten näkökulmat, olosuhteet ja todellinen luottotappioriski

– Luottotappioriskin suuruuden arviointi synteettisen luottoluokituksen avulla

– Konsernisuhteen vaikutus yksittäisen konserniyhtiön luottoluokitukseen (ns. implisiittinen tuki)

– Sopimusvakuudet (kovenantit)

– Takaukset

– Lisäkulut ja –veloitukset

 Vaihtoehtoisina mahdollisina hinnoittelumenetelminä esitetään sisäiset ja ulkoiset verrokit (CUP) ja välitetyn

rahoituksen kustannus (cost of funds). Paikallisia lainatarjouksia (bank opinion) ei sen sijaan suositella käytettäväksi.
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OECD:n keskusteluluonnos 3.7.2018 (BEPS Actions 8-10) (jatkuu)

Konsernitilijärjestelyjen osalta on otettava huomioon mm. järjestelyn toteuttamistapa sekä toteutuneet hyödyt

Konsernitilijärjestelyt (cash pooling)

 Keskusteluluonnoksen mukaan konsernitilijärjestelyjen markkinaehtoista hinnoittelua määriteltäessä on otettava huomioon 

seuraavat keskeiset seikat:

– Järjestelyn rakenne ja toteuttamistapa (zero balancing vs. notional pooling)

– Konsernistrategian merkitys ja ohjaava vaikutus

– Potentiaaliset ja toteutuneet synergiahyödyt (laatu, määrä ja jakoperuste)

– Toteutettujen transaktioiden todellinen luonne (esim. lyhyt- vs. pitkäaikainen talletus)

 Vaihtoehtoisina mahdollisina hinnoittelumenetelminä esitetään suosiolliset korkotasot (enhanced interest rate) tai identtiset 

korkotasot kaikille osapuolille sekä saavuttujen hyötyjen (cash pool benefit) allokointi ainoastaan tallettavilla osapuolille.

– Emo- tai rahoitusyhtiön (cash pool leader) kompensaatio riippuu suorittamista toimenpiteistä sekä kantamista riskeistä

– Muiden osapuolten puolesta annetuista vastatakauksista (cross-guarantee) ei sen sijaan yleensä odoteta suoritettavan korvausta
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OECD:n keskusteluluonnos 3.7.2018 (BEPS Actions 8-10) (jatkuu)

Suojaus- että takausjärjestelyjen kannalta keskeisiä huomioitavia seikkoja ovat osapuolten toimenpiteet sekä riskipositiot

Suojausjärjestelyt (hedging)

 Keskusteluluonnoksen mukaan suojausjärjestelyjen markkinaehtoista hinnoittelua määriteltäessä on otettava huomioon 

ennen kaikkea treasury-toiminnon suorittamat tosiasialliset toimenpiteet sekä omaksuma riskipositio.

 Vaihtoehtoisina mahdollisina hinnoittelumenetelminä esitetään palvelumaksu tai riski- / lisäarvoperusteinen kompensaatio.

Takausjärjestelyt (guarantees)

 Keskusteluluonnoksen mukaan takausjärjestelyjen markkinaehtoista hinnoittelua määriteltäessä on otettava huomioon ainakin 

takauksen luonne, toteuttamistapa (explicit vs. implicit vs. cross-guarantee), osapuolten tosiasialliset toimenpiteet sekä riskipositio.

 Vaihtoehtoisina mahdollisina hinnoittelumenetelminä esitetään sisäiset ja ulkoiset verrokit (CUP), hyöty- (yield approach) tai

kustannusperusteinen (cost approach) kompensaatio, odotetun luottotappion arvostus (valuation of expected loss approach) 

sekä lisäpääoman tuottovaatimus (capital support method).
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OECD:n keskusteluluonnos 3.7.2018 (BEPS Actions 8-10) (jatkuu)

Kytkösvakuutusyhtiöt ovat yhtiöitä, joiden ainoana tehtävänä on vakuuttaa konserniyritysten riskejä

Kytkösvakuutusyhtiöt (captive insurance)

 Kytkösvakuutusyhtiöt ovat yhtiöitä, joiden ainoana tehtävänä on vakuuttaa sen konsernin yritysten riskejä, johon ne itse kuuluvat.

 Keskusteluluonnoksen mukaan konsernin sisäisten vakuutusjärjestelyjen markkinaehtoista hinnoittelua määriteltäessä on otettava 

huomioon seuraavat keskeiset seikat:

– Keskitettyjen riskien yleinen vakuutettavuus

– Tiettyjen riskien eriyttäminen ja keskittäminen captive-yhtiöön

– Koko konsernia koskevan hyödyn todentaminen

– Kytkösyhtiön riittävä sääntely

– Kytkösyhtiön riittävä osaamistaso (asiantuntijasubstanssi)

– Aidon tappioriskin olemassaolo

 Vaihtoehtoisina mahdollisina hinnoittelumenetelminä esitetään vertailukelpoiset preemiot (CUP), yhdistetty kulusuhde- ja pääoman 

tuottoperusteinen (combined ratio and return on capital) tai konsernisynergiaan (group synergy) perustuva kompensaatio.
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Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.aldersound.fi

Seuraava maksuton A&S-seminaari järjestetään syyskuussa:



Käytännön esimerkki sisäisen 
rahoituksen siirtohinnoittelumallista
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Tyypillinen siirtohinnoitteluprosessi
Siirtohinnoitteluprosessin eri vaiheet pyrkivät varmistamaan ennakoitavan verotusvallan jaon kahden valtion välillä

Suunnittelu Toteutus Valvonta Dokumentointi Tarkastus Valitus

Ratkaisu

Monikansallinen konserni

Toimivaltainen (vero)viranomainen

Keskinäinen 
sopimusmenettely 

(MAP)

Arbitraatio

Siirtohinnoittelu ≠ Siirtohinnoitteludokumentaatio
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Esimerkki markkinaehtoisesta siirtohinnoittelumallista rahoitukseen
Sisäisen rahoituksen hinnoittelumallin suunnittelussa johdonmukaisuuden tulisi olla johtavana periaatteena

Assignment of 
company-specific 

synthetic credit ratings

Pricing of 
long-term loans

Pricing of 
short-term loans

Pricing of 
fixed-term deposits

Pricing of 
notice deposits

Pricing of fixed 
interest rate loans

Pricing of 
subordinated loans

Pricing of guarantees

Pricing of 
overdrafts

Adjustment Adjustment

Financing structure 
(incl. thin cap controls)

IG LOAN PRICING TOOL

IG CASH MANAGEMENT TOOL

IG GUARANTEE TOOL

Pricing of other 
treasury services
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Esimerkki | Yleiset toimintaperiaatteet ja sisäinen prosessi
Sisäisen rahoituksen transaktioiden markkinaehtoisuus varmistetaan etukäteisellä analyysillä (ex ante)

 Konsernin keskitetty rahoitustoiminto sijaitsee emoyhtiössä.

 Konserniyhtiöillä on mahdollisuus saada lainarahoitusta liiketoiminnan tarpeisiin (käyttöpääoma & 

investoinnit). Lisäksi konsernissa on käytössä konsernitilijärjestelmä (cash pool) likviditeetin hallinnan 

parantamiseksi & tehostamiseksi.

 Sisäisen rahoituksen hinnoitteluperiaatteet päivitetään vuosittain

 Sisäisen rahoituksen transaktioiden markkinaehtoisuus varmistetaan etukäteisellä analyysillä (ex ante). 

Jälkikäteistä oikaisulaskelmaa (ex post) ei laadita.

 Konserniyhtiöille tarjotut konsultointipalvelut veloitetaan hallintopalveluveloitusten yhteydessä.
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Esimerkki | Synteettinen yhtiökohtainen luottoluokitusanalyysi
Synteettiset luottoluokitukset laaditaan velalliskohtaisesti ja päivitetään vuosittain

 Sisäiseen lainaerään liittyvä luottoriski arvioidaan laatimalla velallisyhtiölle synteettinen luottoluokitus. Synteettiset luottoluokitukset 

laaditaan velalliskohtaisesti ja päivitetään vuosittain

→ Synteettinen luottoluokitus määritetään laskemalla kohdeyhtiölle keskeisiä tunnuslukuja, joita verrataan riippumattomista 

luottoluokitelluista yhtiöistä saatavilla oleviin tietoihin (esim. Moody’s tai S&P)

→ Luottoluokitusanalyysin lähtötietoina hyödynnetään viimeisimpiä saatavilla olevia luotettavia ja vertailukelpoisia 

tuloslaskelma- ja tasetietoja (esim. rolling 12M IFRS).

 Yhtiökohtainen synteettinen luottoluokitus määritellään yleensä neljää (4) eri osa-aluetta mittaavien taloudellisten indikaattorien 

mediaanina (tai keskiarvona):

− Taserakenne (esim. Debt / Book capitalization);

− Koronhoitokyky (esim. EBITDA / Interest Expense);

− Velanhoitokyky (esim. Net Debt / EBITDA); ja

− Kannattavuus (esim. Operating Margin).

 Yhtiökohtaista luottoluokitusta määritettäessä yksittäisiä indikaattoreita voidaan tarvittaessa painottaa.
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Esimerkki | Synteettinen yhtiökohtainen luottoluokitusanalyysi (jatkuu)

Luottoluokitusanalyysin taustadatana hyödynnetään tuoreimpia Bloomberg-tietokannasta saatavilla olevia tietoja

 Luottoluokitusanalyysin taustadatana hyödynnetään tuoreimpia Bloomberg-tietokannasta saatavilla olevia tietoja (käytännössä 

edellinen 12M) julkisesti reitattujen yhtiöiden taloudellisesta asemasta.

→ Tietokannasta haetusta havaintojoukosta lasketaan tarvittavat taloudelliset indikaattoriarvot (pistearvot) ja pistearvojen 

mediaanien avulla muodostetaan raja-arvot yhtiökohtaisille synteettisille luottoluokituksille. 

 Synteettinen luottoluokitusanalyysi suoritetaan kvantitatiivisesti eli ns. pehmeitä tekijöitä (soft factor; esim. yleiset näkymät, 

toimiala, sisäinen toimintamalli) ei pääsääntöisesti huomioida.

→ Tavoitteena on muodostaa mahdollisimman tasapainoinen 

ja objektiivinen näkemys yksittäisen konserniyhtiön 

taloudellisesta tilasta ja siihen liittyvästä luottoriskistä.

 Hallinnollisen vaivan minimoimiseksi ja tilastollisen luotettavuuden 

parantamiseksi yhtiöt voidaan jakaa synteettisen luottoluokituksen 

perusteella eri kategorioihin (”koreihin”), joille määritetään 
markkinehtoiset hinnoittelutasot.
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Esimerkki | Hinnoittelu: Sisäiset lainat (pitkä / lyhyt)
Yhtiökohtaisia reittauksia hyödynnetään johdonmukaisesti apuna yhtiökohtaisen riskimarginaalin määrittelyssä

 Yhtiökohtaisia reittauksia hyödynnetään johdonmukaisesti apuna yhtiökohtaisen riskimarginaalin määrittelyssä.

→ Valittava maturiteetti määräytyy rahoituksen käyttötarkoituksen mukaan.

 Lainat myönnetään lähtökohtaisesti velallisyhtiön kotivaluutassa. 

→ Viitekorko määräytyy pääsääntöisesti lainaerän valuutan mukaan.

 Sisäisen lainarahoituksen hinta määritellään soveltuvan viitekoron ja yhtiökohtaisen riskimarginaalin summana.

→Muita preemioita tai oikaisuita ei lähtökohtaisesti huomioida hinnoittelussa.

→ Viitekoron minimiarvo on 0% (ns. korkolattia)

Sivu 37#caas29082019



Esimerkki | Hinnoittelu: Sisäiset lainat (pitkä / lyhyt) (jatkuu)

Yhtiökohtaisia reittauksia hyödynnetään johdonmukaisesti apuna yhtiökohtaisen riskimarginaalin määrittelyssä

 Hinnanasetannan taustadatana hyödynnetään Bloomberg-tietokannasta haettavia tuoreimpia saatavilla olevia tietoja 

julkisesti reitatuista joukkovelkakirjoista (bond).

→ Kyseisten instrumenttien kokonaistuotosta (yield to maturity; mid) johdetaan korkomarginaali vähentämällä 

kokonaistuotosta jäljellä olevaa maturiteettia vastaavan koronvaihtosopimuksen päiväkohtaisesti vastaavaksi 

extrapoloitu tuotto (swap yield).

→ Eri lainamaturiteetteja (1Y-5Y) vastaavien markkinaehtoisten vaihteluvälien muodostamiseksi edellä lasketut 

marginaalit ryhmitellään tarkoituksenmukaisten otosjoukkojen aikaansaamiseksi.

→ Lyhyempien maturiteettien (1M, 3M, 6M) korkomarginaalit johdetaan reittauskohtaisista 1Y marginaaleista 

oikaisemalla niitä saatavilla olevilla luotettavilla tiedoilla maturiteetin vaikutuksesta korkotasoon (esim viitekorko).
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Esimerkki | Hinnoittelu: Sisäiset cash pool –talletukset & overdraftit
Konsernin emoyhtiö vastaa sisäisen konsernitilijärjestelyn toteutuksesta

 Konsernin emoyhtiö (treasury) vastaa sisäisen konsernitilijärjestelyn (cash pool) toteutuksesta joko sisäisenä pankkina 

tai ulkoisen pankin avustuksella. 

 Konsernitilijärjestelyn toteuttamistavaksi on valittu poolaus (physical cash pool, zero / target balance). 

 Konsernitilijärjestelyn puitteissa yhtiöillä on mahdollisuus tallettaa ylimääräistä likviditeettiä yli yön –talletusten 

(redeemable at notice) muodossa sekä hankkia lyhyttä käyttörahoitusta (overdraft).

 Tietyissä erityistilanteissa yhtiöt voivat myös tallettaa ylimääräistä likviditeettiä sovituin välein uudistuvan 

määräaikaistalletuksen puitteissa.

→ Valittava maturiteetti määräytyy määräaikaisen talletuksen arvioidun keston mukaan.

→ Sisäinen talletuskorko määräaikaisille talletuksille määritellään soveltuvan viitekoron ja yhtiökohtaisen (treasury) 

riskimarginaalin summana. Käytännössä hinnoittelu siis noudattaa sisäisen lainarahoituksen periaatteita.
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Esimerkki | Hinnoittelu: Sisäiset cash pool –talletukset & overdraftit (jatkuu)

Yli yön –talletusten hinnoittelu on maakohtaista ja perustuu saatavilla olevaan keskuspankkidataan

 Yli yön –talletusten hinnoittelu on maakohtaista ja perustuu saatavilla olevaan keskuspankkidataan (MFI interest rates) 

lyhyille yritystalletuksille maksettavista talletuskoroista. 

→ Markkinakehityksen huomioimiseksi kyseisestä datasta on laskettu historiallisen (edellinen 12M) valuuttakohtaisen 

keskimääräisen lyhyen viitekoron (esim. EONIA) avulla marginaali, jota voidaan soveltaa transaktiohinnoittelussa. 

→ Yli yön talletukset hinnoitellaan siis soveltuvan viitekoron ja maakohtaisen lyhyen talletusmarginaalin summana.

 Konsernitililtä otetut lyhyet tililimiittilainat (cash pool overdraft) hinnoitellaan soveltuvan viitekoron ja yhtiökohtaisen 

riskimarginaalin summana. Käytännössä hinnoittelu siis noudattaa sisäisen lainarahoituksen periaatteita.

 Muita preemioita tai oikaisuita ei lähtökohtaisesti huomioida hinnoittelussa.
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Esimerkki | Hinnoittelu: Sisäiset takaukset
Takauspalkkio on prosenttimääräinen summa, joka veloitetaan annetun takauksen arvosta.

 Konserniyhtiöillä on mahdollisuus saada sisäisiä takauksia liiketoimintansa tarpeita varten.

 Reittauskategorioita ja yhtiökohtaisia sijoituksia hyödynnetään johdonmukaisesti apuna yhtiökohtaisen riskitason

määrittelyssä.

 Takauspalkkio sisäisille takauksille määritellään yhtiökohtaisen riskitason perusteella. Takauspalkkio on 

prosenttimääräinen summa, joka veloitetaan annetun takauksen arvosta.

→ Takauspalkkion määrittelyssä hyödynnetään tietoa ulkoisten takausten hinnoittelusta.
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Esimerkki | Erityiskysymykset ja käytännön haasteet
Eri transaktiotyyppien hinnoitteluun liittyy tiettyjä erityiskysymyksiä ja käytännön haasteita

 Synteettinen luottoluokitus:

– Konsernitason ulkoisen luottoluokituksen merkitys?

 Eri transaktiotyyppien hinnoittelu:

– Sisäiset lainat (pitkä / lyhyt)

→ Konsernin ulkoisen rahan hinta & paikalliset lainatarjoukset?

→ Paikallisten safe harbour -säännösten ja korkovähennysrajoitusten huomiointi?

→ Muiden tekijöiden & riskien huomiointi erilaisilla preemioilla (maa / valuutta, toimiala)?

– Sisäiset talletukset (määräaikainen)

→ Emo- / rahoitusyhtiön luottoluokitus?

– Sisäiset takaukset (suoritus- / projekti- vs. pankkitakaus)

→ Kulut, todellinen riskipositio & riskin toteutuminen?
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Suosituksia sisäisen rahoitusmallin ja pääomarakenteen suunnitteluun
Sisäistä rahoitusmallia ja pääomarakennetta suunniteltaessa tulisi hahmottaa kokonaisuus ja varmistaa johdonmukaisuus

 Kokonaisuuden hahmottaminen

 Riskien hallinta ≠ riskien eliminointi

 Ennaltaehkäisevät toimenpiteet 

& proaktiivinen riidanratkaisu

 Painopiste läpinäkyydessä

& johdonmukaisuudessa 

(‘culture of compliance’)
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Käytännöllinen lähestymistapa rahoituksen siirtohinnoitteluun
Johdonmukaisella sisäisen rahoituksen hinnoittelumallilla säästetään työtä ja minimoidaan veroriskit

 Etukäteinen tarkastelu

 Velalliskohtainen arviointi

 Lainaehtojen yhdenmukaisuus (sopimuspohja)

 Systemaattinen toimintatapa vuodesta toiseen

– Tiedot taloudellisen analyysin pohjaksi

– Verrokkiaineisto

– Hinnoitteluperiaatteiden päivitys

+ Selkeät säännöt muiden muuttujien hallintaan:

→ Kokonaiskuva ja taloudelliset olosuhteet

→ Odotettavissa olevat muutokset

→ Maariski ja valuuttakurssiriski

→ Senioriteetti ja muut erityisehdot

→ Takaus ja vakuudet

→ Hallinnolliset ja / tai maakohtaiset poikkeukset
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Sound|Finance – One input data, various applications
Automated analysis & monitoring solution for intra-group financing transactions

Financial input data

Sound|Finance

Automated monitoring 
of interest deduction & 

thin cap limitations 

Assignment of 
company-specific 

synthetic credit ratings 

Determination of 
pricing levels for intra-
group loan transactions 

Capital structure 
optimization

(scenario analysis) 

Automated monitoring 
of (excessive) cash pool 

balances

Allocation of cash pool 
benefit to participating 

group entities

Quarterly update of 
regulatory data

Based on OECD and local 
regulatory guidance

Based on company-
specific financial data

Based on company-
specific interest cost

Annual update of 
comparable data

Annual update of 
comparable data
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Viimeaikaista oikeuskäytäntöä 
maailmalta

Tony Koivula | Associate, Transfer Pricing Services
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Taustaa:

 Exxon Overseas Corporation Inc. (“EOC”) lainasi NOK 20 miljardia

Exxonmobil Production Norway Inc.:lle (“EPNI”) (“Laina 1”) tarjoamaan

likviditeettiä osingonjakoa varten keväällä 2009. Lopulta, EPNI:n omat

varat riittivät toteuttamaan osingonjaon ja yhtiö olisi pystynyt

maksamaan lainan takaisin EOC:lle. Koska lainan takaisinmaksu olisi

aiheuttanut EOC:illa veroseuraamuksia Yhdysvalloissa, EPNI lainasi varat

Exxon Mobil Delaware Holdings Inc.:lle (“EMDHI”) takaisinmaksun sijaan.

 Molemmissa lainajärjestelyissä ehdot olivat samat ja niihin sisällytettiin

ns. step-up clause jonka perusteella lainanantaja voi muuttaa

korkomarginaalia jos lainansaajan luottokelpoisuudessa tapahtuu

olennainen muutos.

 Norjan veroviranomaisen (“Oljeskattenemnda”) tekemän

verotarkastuksen mukaan Laina 2:n korkomarginaali ei ollut

markkkinaehtoinen ja marginaalin tulisi olla 0,7%, ottaen huomioon

lainan maturiteetin sekä lainaajan luottokelpoisuuden.

Exxonmobil 
Production 
Norway Inc.

Exxon Mobil 
Corporation

Laina 1: 
NOK 20 miljardia
(NIBOR 3kk + 0,3%)

Exxon Mobil 
Delaware 

Holdings Inc.

Exxon 
Overseas 

Corporation Inc.

Laina 2: 
NOK 20 miljardia
(NIBOR 3kk + 0,3%)

Norja vs. Exxonmobil Production Norway Inc.
Päätös nro. LB-2016-160306 (tammikuu 2018)
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Päätös:

 Oikeus päätti ensin, että oikea tulkintalähde tapaukseen on OECD:n siirtohinnoitteluohjeet vuodelta 1995, koska se oli transaktion aikaan (v. 2009)

viimeisin versio (kts. KHO 2018:173)

 Lisäksi, oikeus katsoi, että koska järjestelyllä ei ollut tarpeeksi merkittävää liiketoiminallista yhteyttä EPNI:n ja EOC:in lainaan, EPNI:n piti periä lainasta

korkein mahdollinen korko, minkä velallinen hyväksyy.

 Oikeuden päätöksessä todettiin, että EPNI:n verrokkianalyysi oli puutteellinen (verrokkien määrän ja laadun osalta) ja Norjan veroviranomaisen

toimittama erinäisten analytiikkayhtiöiden indekseihin perustuva verrokkihaku hyväksyttiin.

 Viimeiseksi katsottiin, että lainaan sisällytetty ns. step-up clause ei voi vaikuttaa lainan hinnoitteluun, koska se perustuu täysin konsernin sisäiseen

luottoluokituksen arviointiin (ulkopuolinen arvio luottokelpoisuudesta tarpeellinen) (kts. Diligentia-päätös Ruotsista).

Huomioita:

 Huomionarvoista päätöksessä on, että oikeus sekä veroviranomainen hylkäsivät EPNI:n verrokkianalyysin perustuen tulosten suureen hajontaan sekä

suppeaan verrokkiaineistoon. Luottoluokituskorien käyttö olisi mahdollistanut suuremman verrokkiaineiston käytön sekä koherentit tulokset.

 Lisäksi, päätöksessä huomionarvoista oli ns. step-up klasuulin toteaminen arvottomaksi koska lainaajan luottokelpoisuus arvioitiin sisäisesti konsernissa.

Oikeuden päätöksen perusteella ulkopuolisen tekemä luokitus olisi mahdollistanut klasuulin mahdollisen hinnoittelun.

Norja vs. Exxonmobil Production Norway Inc. (jatkuu)

Oikeuden päätöksessä todettiin, että EPNI:n verrokkianalyysi oli puutteellinen
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Taustaa:

 Euroopan komissio (“komissio”) aloitti virallisen tutkinnan Luxemburgin

myöntämistä ennakkoratkaisuista Huhtamäelle maaliskuussa 2019.

Tutkinnan tarkoitus on arvioida, onko Huhtamäki saanut kiellettyä

valtionapua Luxemburgilta, joka mahdollisesti vääristää kilpailua

sisämarkkinoilla.

 Kyseinen tutkimus koskee Huhtamäen Luxemburgin rahoitusrakennetta,

jonka kautta konsernin maailmanlaajuisia toimintoja on rahoitettu.

 Rakenteessa Huhtamäen Irlannin tytäryhtiö (“Huhtamäki Irlanti”) antaa

korotonta lainaa konsernin luxemburgilaiselle tytäryhtiölle (“Huhtalux”)
joka vuorostaan antaa korollista lainaa konsernin tytäryhtiöille

maailmalla.

 Tutkinnan ytimessä on Huhtaluxin tekemä siirtohinnoitteluoikaisu, jonka

perusteella yhtiö vähentää verotuksestaan kuvitteelisen ja

markkinaehtoisen korkokulun Huhtamäki Irlannilta saadusta

korkottomasta lainasta.

 Johtuen kuvitteellisesta korkokulusta, hyvin pieni osa tytäryhtiöiltä

saaduista korkotuotoista on verotettavaa Luxemburgissa.

Huhtamäki Oyj

Huhtamäki Irlanti Huhtalux S.à r.l.

Tytäryhtiöitä 
(NED, IND, USA)

Korottomia lainoja

Korollisia lainoja

K
o

rk
o

Euroopan komissio SA. 50400 (Huhtamäki / Luxemburg)
Tutkinnan tarkoitus on arvioida, onko Huhtamäki saanut kiellettyä valtionapua Luxemburgilta
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Euroopan komissio SA. 50400 (Huhtamäki / Luxemburg) 

Huomioita:

 Tapauksessa tutkitaan Luxemburgin antamaa mahdollista valtionapua, ei niinkään Huhtamäen toimia. Kuitenkin, jos Luxemburgin antama

verotuskohtelu katsotaan valtionavuksi, konserni joutuu maksamaan takautuvasti verot jotka Luxemburgille olisi kuulunut jos ko. rakennetta ei olisi ollut

olemassa.

 Komissio on todennut, että tutkinta alkoi LuxLeaksista vuotaneiden dokumenttien perusteella.

 Päätöksessä, jossa tutkinta avataan, komissio tekee viittauksia OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin sekä markkinaehtoperiaatteeeseen. Komissio ei

kuitenkaan hyväksy markkinaehtoperiaatetta perusteeksi kuvitteelliselle korkovähenykselle.

 Vaikka komission näkemys markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta on aiheuttanut kysymyksiä ja keskustelua, se kuitenkin perustaa valtionapututkinnat

selvästi OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden pohjalle.

 Näin ollen, nykyisessä toimintaympäristössä, jossa pelkästään verohallintojen näkemys transaktion markkinaehtoisuudesta ei aina riitä, OECD:n

siirtohinnoitteluohjeiden noudattaminen rahoitus- sekä muissa transaktioissa nousee entistä tärkeämpään asemaan toimintamaiden omien käytäntöjen

sijaan.

 On kuitenkin huomattava, että merkittävimmät siirtohinnoitteluun liittyvät tapaukset (Fiat, Starbucks ja Apple) ovat vielä kesken ja EUT:n käsiteltävinä.

Komissio ei kuitenkaan hyväksy markkinaehtoperiaatetta perusteeksi kuvitteelliselle korkovähennykselle



Muita oikeustapauksia maailmalta
Sisäiset rahoitustransaktiot päätyvät yhä useammin myös kansallisten oikeusasteiden punnittavaksi

 Luxembourg vs Lender Societe, 2019: Oikeus katsoi, että osakaslainan korko (12%) ylitti markkinaehtoisen tason vastaavalle lainalle

(3%) ja että ylittävä osuus tuli katsoa peitellyksi voitonjaoksi, jota voitiin lähdeverottaa.

 Portuguese Arbitration Tax Court decision, 2012: Oikeus katsoi, että voitonjakomenetelmä (profit split method) oli ainoa soveltuva

menetelmä netotukseen perustuvan konsernitilijärjestelyn (notional cash pool) markkinaehtoisuuden validointiin ja ettei paikallisen

pankin antama ulkoinen verrokki ollut riittävän vertailukelpoinen Portugalin lain vaatimalla tavalla.

 ConocoPhillips Skandinavia AS and Norske ConocoPhillips AS v Ojeskattekontoret, 2010: Oikeus katsoi, että konsernitilijärjestelyyn

osallistuvien osapuolten todelliset luottoriskit ja suhteelliset neuvotteluvoimat tuli ottaa huomioon määriteltäessä keskinäistä

voitonjakoa.

 General Electric Capital Canada Inc (GE Capital Canada) v The Queen, Tax Court of Canada, 2009: Oikeus katsoi, että taloudellisesti

merkittävä, konserniin kuulumisesta johtuva implisiittinen tuki tuli ottaa huomioon sisäisten rahoitustransaktioiden

markkinaehtoisuutta arvioitaessa.
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