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Tässä webinaarissa käsitellään mm. seuraavia asioita & aihepiirejä
 Alkusanat
 Ajankohtaista verotuksessa
– Maastapoistumisvero ja taloudellisen työnantajan sääntely
 Tärkeimmät poiminnat ajankohtaisesta oikeuskäytännöstä

 Korkorajoitukset vuonna 2023
– Mitä yritysten pitää tietää vieraan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen muutoksista
 Verosopimusedut eivät ole yrityksille automaatio

– PPT ja LoB -määräykset verosopimuksissa sekä EU-direktiiviedut
 Q&A
A&S | Kaikki oikeudet varattu
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ME OLEMME A&S
Yritysesittely
Alder & Sound | aldersound.fi

2010
perustettu

35+

kokenutta asiantuntijaa

800+

Alder & Sound sai alkunsa tarpeesta löytää
vaihtoehto kankeille toimintatavoille ja
hierarkkisille organisaatioille. Vuodesta 2010 olemme

palvelleet laajaa joukkoa kotimaisia ja kansainvälisiä
asiakkaitamme kattavien asiantuntijapalveluiden muodossa.
Toimimme myös alan johtavien digitaalisten ratkaisujen
edustajana Pohjoismaissa sekä Baltiassa.

Keskitymme kaikessa toiminnassamme asiakkaalle
tuotettavan lisäarvon maksimointiin. Toteutamme
toimeksiannot integroidusti eli yhden luukun
-periaatteella, suunnittelusta toteutukseen.

Olemme asiakaslähtöinen ja ketterä, kokeneiden
asiantuntijoiden muodostama organisaatio.

Työskentelyssämme korostuu käytännöllinen lähestymistapa
ja tarjoamme asiakkaillemme joustavia, kattavia ja
kustannustehokkaita ratkaisuja.

tyytyväistä asiakasta
A&S | Kaikki oikeudet varattu
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Käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä
neuvonantoa juuri sinun tarpeisiisi
Kasvu ja
kansainvälinen
liiketoiminta

Neuvonanto ja
päivittäisen
liiketoiminnan
tukipalvelut
A&S | Kaikki oikeudet varattu

VERO- JA
LAKIPALVELUT

Laaja valikoima integroituja
vero- ja lakipalveluita,
suunnittelusta toteutukseen.

SIIRTOHINNOITTELU

Yritysjärjestelyt

Suomen johtava
siirtohinnoittelutiimi
palveluksessasi.

TALOUDELLINEN
NEUVONANTO

Riippumatonta taloudellista
neuvonantoa kaupungin
kokeneimmalta
toimeksiantotiimiltä.

Yksityishenkilöt

+ Tuotteistetut
palvelukonseptit
+ Digitaaliset
ratkaisut
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HELSINKI
TAMPERE
TURKU
+ muu maailma
A&S | Kaikki oikeudet varattu

Laaja, tarkoin valittu ja käytännössä testattu kumppaniverkostomme kattaa kuusi maanosaa ja yli 150 maata.
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AJANKOHTAISTA
VEROTUKSESSA
mm. maastapoistumisvero ja taloudellisen työnantajan sääntely

Suvi Vänskä | Partner, Tax & Legal Services

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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AJANKOHTAISTA VEROTUKSESSA
Arvonnousuveron säädösvalmistelu on todettu puutteelliseksi
 Arvonnousuveron status
– Hallituksen esityksestä vasta luonnosversio, lain
on ehdotettu tulevan voimaan 1.1.2023
– Hallitus pohtii vielä esityksen antamista sen
saamasta laajamittaisesta ja yhdenmukaisesta
kritiikistä johtuen

– Jopa Verohallinto on ollut lausunnossaan sitä
mieltä, että lain ei tulisi tulla voimaan 1.1.2023
mennessä

HS 25.10.2022

– Myös lainsäädännön arviointineuvoston
lausunnossa lainvalmisteluhanke saa kritiikkiä ja
lausunnon mukaan esitysluonnosta on
korjattava ennen hallituksen esityksen
antamista.

A&S | Kaikki oikeudet varattu

”Esitysluonnoksesta saa käsityksen, että
hallitusohjelman kirjaus ja siihen liittyvä poliittinen
ohjaus ovat heikentäneet virkavalmistelun
mahdollisuuksia arvioida eri vaihtoehtoja.”
Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto 18.10.2022
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AJANKOHTAISTA VEROTUKSESSA
Arvonnousuveron voimaantullessa yksityishenkilöille säädettäisiin uusi vero
 Arvonnousuvero pähkinänkuoressa (viimeisin HE-luonnos)
– Koskee yksityishenkilöitä, joiden verotuksellinen asema muuttuu yleisesti verovelvollisesta rajoitetusti
verovelvolliseksi tai verosopimuksen mukainen asuinvaltio muuttuu Suomesta toiseksi valtioksi ja jotka
ovat asuneet Suomessa yli 5 vuotta (kumulatiivisesti) viimeisen 10 vuoden ajanjaksona
– Ehdotuksen mukaan Suomella olisi verotusoikeus ns. arvonnousutuloon Suomessa asumisen ajalta
kertyneeseen omaisuuden arvonnousuun, mikäli lain piirissä oleva omaisuus myydään Suomesta muuton
ja verovelvollisuusaseman muuttumisen jälkeen
– Laki koskee irtainta omaisuutta
– Lain piiriin kuuluisivat tilanteet, joissa lain soveltamisalan piiriin kuuluvan omaisuuden arvo on yli 500.000
euroa ja laskennallinen luovutusvoitto yli 100.000 euroa

– Veronmaksua voidaan lykätä siihen asti, kunnes omaisuus todella myydään
– Mikäli omaisuus myydään myöhemmin kuin 8 vuoden päästä verovelvollisuusaseman muuttumisesta,
vapaudutaan verovelvollisuudesta

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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AJANKOHTAISTA VEROTUKSESSA
Taloudellista työnantajaa koskeva lakiehdotus on niin ikään saanut kritiikkiä.

KL 25.10.2022

 Taloudellista työnantajaa koskevan
lakiehdotuksen status
– Hallituksen esityksestä vasta luonnosversio
– Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan
myös tämä laki on ollut liian poliittisesti ohjattu
– Ehdotettu voimaantulo 1.1.2023

HS 25.10.2022

– Tämän hetken käsittelyaikatauluna
eduskunnassa viikko 42, mutta tämä on jo
mennyt

A&S | Kaikki oikeudet varattu

”Tarve lainmuutokselle jää epäselväksi. Nykytilan
kuvauksesta on vaikea hahmottaa, mitä tosiasiallista
ongelmaa ollaan ratkomassa. Hallitusohjelman kirjaus
rajoittaa virkamiesvalmistelun mahdollisuuksia arvioida
vaihtoehtoja ja sääntelyn tarvetta.”
Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto 29.7.2022
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AJANKOHTAISTA VEROTUKSESSA
Suomessa ehdotetaan otettavaksi käyttöön taloudellisen työnantajan käsite

 Taloudellinen työnantaja pähkinänkuoressa (viimeisin HE-luonnos)
– Taloudellisella työnantajalla viitataan tahoon, jonka johdon ja valvonnan alaisena työntekijä tosiasiassa
suorittaa työpanoksensa, vaikka muodollinen työsopimus olisi tehty toisen ulkomaalaisen yhtiön kanssa
– Suomesta saatuna tulona pidettäisiin taloudelliselle työnantajalle työskentelystä saatua palkkatuloa, jolloin
se on myös rajoitetusti verovelvollisen saamana Suomessa verotettavaa
– Konsernitilanteissa sallitaan 15 päivän yhtäjaksoinen (mutta enintään 45 päivää kalenterivuodessa) kestävä
työskentely, muutoin ulkomaalaisen työntekijän palkkatulo olisi veronalaista Suomessa ensimmäisestä
päivästä
– Käsitteen käyttöönotto merkitsisi siten sitä, että verosopimuksia sovellettaessa 183 päivän sääntö ei jatkossa
rajoittaisi Suomen verotusoikeutta taloudellisen työnantajan tilanteissa

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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AJANKOHTAISTA VEROTUKSESSA
Pysyvä verokannustin T&K-toimintaan tulossa vuonna 2023.
 Pysyvä T&K verokannustin
– Yhdistelmävähennys koostuisi tutkimusmenojen määrään perustuvasta yleisestä lisävähennyksestä sekä
menojen lisääntymiseen perustuvasta ylimääräisestä lisävähennyksestä
– T&K-toiminnan yleisen lisävähennyksen määrä olisi 50 % verovelvollisen omaan tutkimus- ja
kehittämistoimintaan liittyvistä palkka- ja ostopalvelumenoista (enintään 500.000 €, vähintään 5.000 €)
– Jos verovuoden aikana tehdyn T&K-toiminnan määrä olisi lisääntynyt edelliseen verovuoteen verrattuna,
yritys voisi lisäksi tehdä määrän lisääntymiseen perustuvan 35 % suuruisen ylimääräisen lisävähennyksen
(enintään 500.000 € ja menojen lisäys enintään 50 % edellisvuodesta)
– Rajat ovat konsernikohtaisia
– Sovelletaan rinnakkain tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2027
annetun lain mukaista lisävähennystä koskevien säännösten kanssa (150 % hyväksyttävien
alihankintalaskujen määristä, yrityskohtainen yläraja 500 000 E ja alaraja 5 000 €) siten, että samoja menoja
voi vähentää vain yhden kannustimen piirissä

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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AJANKOHTAISTA VEROTUKSESSA
Korkovähennysrajoituksia tiukennetaan
 Korkovähennysrajoitusten tasevertailun käyttömahdollisuuksia supistettaisiin
– Elinkeinotoiminnan korkojen vähentämistä on rajoitettu tietyissä tilanteissa

– Vaikka olisi käsillä tilanne, jossa korkoja ei täysin saataisi verotuksessa vähentää, on yrityksen mahdollista
näyttää, että yhtiön oman pääoman ja vieraan pääoman suhde yksittäisessä yrityksessä on samalla tasolla
kuin konsernitilinpäätöksen mukainen konsernin oman pääoman ja vieraan pääoman suhde
– Ehdotuksen mukaan tasevapautusta ei sovellettaisi, jos konsernista merkittävän omistusosuuden (10 %)
omistaville tahoille maksettujen korkojen määrä on vähintään 20 % kaikista konsernin ulkopuolelle
maksetuista koroista

 Korkovähennysrajoitusten infrastruktuuripoikkeusta laajennettaisiin
– Julkisyhteisön tilaamaa pitkän aikavälin julkista infrastruktuurihanketta toteuttava osittain tai kokonaan
yksityisomistuksessa oleva yhteisö voisi vähentää muutoin vähennyskelvottomia nettokorkomenojaan

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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AJANKOHTAISTA VEROTUKSESSA
Kotitalouksia helpotetaan energiakriisissä
 Sähkön myynnin tilapäinen arvonlisäverokannan alennus
– Sähköön sovellettava arvonlisäverokanta alennettaisiin määräaikaisesti 24 prosentista 10 prosenttiin
– Koskisi vain sähkön myyntiä
– Voimassa 1.12.2022-30.4.2023

 Kotimaan henkilökuljetukset vapautettaisiin määräaikaisesti verosta
– Nollaverokantaa sovellettaisiin kaikkiin nykyisin verollisiin henkilökuljetuspalveluihin, esimerkiksi juna-, linjaauto-, taksi-, lentokone- ja laivakuljetuksiin (palvelutuottajien vähennysoikeus siten kuitenkin säilyisi)
– Voimassa 1.1.2023-30.4.2022

 Sähkövähennys
– Määräaikainen sähkövähennys tuloveroon sekä sähkötuki niille, jotka eivät voi hyödyntää verovähennystä
– 60 % vähennys verosta niistä 1.1.2023-30.4.2023 olevista vakituisen asunnon sähkökuluista, jotka ylittävät
2.000 euroa
A&S | Kaikki oikeudet varattu
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AJANKOHTAISTA VEROTUKSESSA
Muuta

 Rajoitetusti verovelvollisten välillisten kiinteistömyyntien verotus
– Ulkomaisen holding-yhtiön kautta tehtävistä kiinteistösijoituksista saatavat voitot olisivat jatkossa
veronalaisia rajoitetusti verovelvollisille

 Kiinteistöverouudistusta ei toteuteta tällä hallituskaudella
– Hallitus oli arvioinut, ottaen huomioon myös asumisen kustannusten yleisen nousun, että nykyisessä
tilanteessa ei ole syytä antaa eduskunnalle uudistusesitystä, joka väistämättä lisäisi taloudellista
epävarmuutta.

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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TÄRKEIMMÄT POIMINNAT
AJANKOHTAISESTA
OIKEUSKÄYTÄNNÖSTÄ
Katri Sorsavirta | Senior Associate, Tax & Legal Services

A&S | Kaikki oikeudet varattu

16

KHO 2021:135
Osakkeiden myynti – onko kyseessä käyttöomaisuusosake?

 Pääomasijoitustoimintaa harjoittava C Oy perusti D Oy:n ja tämän täysin omistaman A
Oyj:n B Oy:n osakkeiden hankintaa varten.
 B Oy:n osakkeet hankittiin A Oyj:n omistukseen.
– Jos A Oyj myisi B Oy:n osakkeet, olisiko osakkeista saatava luovutushinta A Oyj:n veronalaista tuloa?

 C Oy on pääomasijoitustoimintaa harjoittava yhtiö.
 A Oyj ei itse harjoita pääomasijoitustoimintaa, mutta pidetäänkö sitä
pääomasijoitustoimintaa harjoittavana yhtiönä siksi, että C Oy on tällainen yhtiö?

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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KHO 2021:135
Osakkeiden myynti – onko kyseessä käyttöomaisuusosake?

 KHO: A Oyj oli pääomasijoitustoimintaa harjoittava yhtiö, joten A Oyj:n osakkeiden
myynnistä saamat tulot olivat A Oyj:n veronalaista elinkeinotuloa.
– Aiempi oikeuskäytäntö (KHO 2010:12), jossa pääomasijoittajan sijoituskohteen hankintaa varten perustaman
yhtiön katsottiin olevan pääomasijoittaja.

– Aiemmassa tapauksessa hankintarakenne oli yksiportainen, nyt kaksiportainen
– A Oyj:n asema C Oy:n harjoittaman pääomasijoitustoiminnan kokonaisuudessa.
– Käyttöomaisuusosakkeiden luovutusten verovapaussäännösten tarkoituksena ei ole vapauttaa verosta
pääomasijoitustoimialan yritystoiminnan tuloa.

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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KHO 2021:150
Osingonmaksuvelan vanhentuminen

 A Oyj:lle oli osingonjakopäätösillä syntynyt osingonmaksuvelkoja vuosina 2010-2014.
 Osa A Oyj:n osakkeenomistajista ei ollut siirtänyt osakkeitaan arvo-osuusjärjestelmään,
minkä vuoksi A Oyj ei voinut maksaa heille osinkoja
 Maksettavat osingot olivat jääneet yhtiön velaksi, joka oli vanhentunut. Vanhentunut
velka oli kirjattu A Oyj:n omaan pääomaan.
 Syntyikö velan vanhentumisesta A Oyj:lle veronalainen etu?

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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KHO 2021:150
Osingonmaksuvelan vanhentuminen

 Vaihtoehtoja
– Osingonjaon oikaisuerä -> ei veronalaista tuloa, koska osinko ei ole vähennyskelpoinen.
– Osakkaiden tekemä pääomansijoitus - > ei veronalaista tuloa.
– Yhtiön saama rahanarvoinen etuus -> veronalaista tuloa.

 KHO: A Oyj:lle muodostui veronalaista tuloa
– Veronalainen etuus EVL 4.1 §:n perusteella.
– Ei säädetty erikseen verovapaaksi.

– Aiempi ratkaisu 1.9.1999 T 2219

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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KHO 2022:72
Matkakustannusten korvaukset

 Työntekijä A:lle suunniteltu kokonaispalkkamalli, jossa verovapaat kilometrikorvaukset ja
päivärahat vaikuttavat veronalaisen palkan määrään.

 Korvaukset maksetaan Verohallinnon matkakustannuspäätöksen mukaisesti.
 Ovatko lähtökohtaisesti verovapaat matkakustannusten korvaukset veronalaisia sen
vuoksi, että ne vaikuttavat veronalaisen palkan määrään?

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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KHO 2022:72
Matkakustannusten korvaukset

 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön mukaan korvaukset tulisi maksaa palkan lisäksi,
jotta ne olisivat verovapaita.
 KHO: A:n saamat matkakustannusten korvaukset olivat verovapaita, kun ne maksettiin
Verohallinnon matkakustannuspäätöksen mukaisina
– TVL 71.1 §:n mukaan kilometrikorvaukset ja päivärahat ovat verovapaita, eikä tähän ei ole säädetty
poikkeusta.
– Merkitystä ei ole sillä, että em. korvaukset otetaan huomioon veronalaista kokonaispalkkaa määritettäessä.

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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KHO 2022:96
Nettokorkomenot

 A Oy:lle kertyi korkomenoja ja -tuloja verovuosittain siten, että nettokorkomenojen
vuotuinen määrä saattoi olla yli tai alle 500.000 euroa.
 A Oy:llä oli aiemmilta vuosilta kertyneitä vähennyskelvottomia korkomenoja.
 Olivatko A Oy:n verovuoden nettokorkomenot ja edellisten verovuosien
vähennyskelvottomat nettokorkomenot vähennyskelpoisia prosenttiperusteisen
korkovähennysrajoituksen mukaisesti, jos A Oy:n verovuoden nettokorkomenojen määrä
oli verovuonna enintään 500.000 euroa, mutta yhtiön verovuoden nettokorkomenojen ja
aiemmilta verovuosilta kertyneiden vähennyskelvottomien nettokorkomenojen
yhteismäärä oli suurempi kuin 500.000 euroa?

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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KHO 2022:96
Nettokorkomenot

 KHO: A Oy:n verovuoden nettokorkomenot ja edellisten verovuosien
vähennyskelvottomat nettokorkomenot eivät olleet vähennyskelpoisia säädetyn
prosenttiperusteisen korkovähennysrajoituksen mukaisesti, jos A Oy:n nettokorkomenot
olivat verovuonna enintään 500 000 euroa.
– Kulloinkin esillä olevalta verovuodelta kertyneiden nettokorkomenojen määrän perusteella määritetään,
sovelletaanko esillä olevan verovuoden ja aiemmilta verovuosilta siirtyneiden vähennyskelvottomien
nettokorkomenojen yhteismäärän vähentämiseen euromääräistä vähennysoikeuden rajoitusta vai
prosenttiperusteista rajoitusta.

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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KHO 2022:107 ja 2022:108
Saamisten arvonalentuminen

 B Oy:llä oli kaksi velkakirjaohjelmaa, joihin henkilö A ja A Oy olivat sijoittaneet.
 B Oy hakeutui yrityssaneeraukseen,
 Saneerausohjelmassa
– Saatavia leikattu 30 %
– Eräitä muita ehtoja, mm. mahdollisuus maksaa lisäjako-osuutta

 Oliko saatava leikatuilta osin vähennyskelpoinen?

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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KHO 2022:107 ja 2022:108
Saamisten arvonalentuminen

 KHO 2022:107 (TVL)
– Arvopaperi (juokseva velkakirja), TVL 50.3 § 2 kohta
– Saatavan leikkaus ei ollut luovutustappioon rinnastettava arvopaperin arvonmenetys, jota olisi voitu pitää
konkurssiin verrattavan syyn vuoksi lopullisena.
– Saamisen arvonalentuminen ei vähennyskelpoinen.

 KHO 2022:108 (EVL)
– Muun kuin myyntisaaminen, EVL 17 § 2 kohta
– Saatavan leikkaus oli lopulliseksi todettu arvonaleneminen.
– Saamisen arvonalentuminen oli vähennyskelpoinen.

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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KORKORAJOITUKSET
VUONNA 2023
Mitä yritysten pitää tietää vieraan ja oman pääoman ehtoisen rahoituksen muutoksista

Mikael Kontro | Senior Associate, Tax & Legal Services

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSTEN HISTORIA

"Korkorajoitussääntely ja siihen liittyvä tasevapautussääntely on monimutkainen
kokonaisuus".
 Korkovähennysrajoitukset Suomen elinkeinoverotuksessa
– Ensimmäiset korkovähennysrajoitukset tulivat voimaan vuoden 2013 alussa ja niitä sovellettiin
ensimmäisen kerran vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa.
 Vain etuyhteysosapuolille maksettujen korkojen vähennyskelpoisuutta voitiin rajoittaa
– Verovuosina 2014–2018 sovellettua EVL 18 a §:ää muutettiin Euroopan unionin neuvoston 12.7.2016 antaman
ATAD-Direktiivin johdosta. Sääntelyä sovellettiin ensimmäisen kerran vuodelta 2019 toimitettavassa
verotuksessa. Suurimmat muutokset olivat:
 Ulkopuolisille suoritetut korkomenot mukaan
 Sääntelyn mukaisen koron käsite laajempi kuin muutoin verotuksessa sovellettava koron käsite
 Tasevertailuun konversiotaseet
– 1.1.2022 voimaan tuli jälleen muutoksia korkovähennysrajoituksiin. Keskeisimmät muutokset:
 Tilintarkastusvaatimus tasevertailuun
 Oman pääoman oikaisuvelvoite konsernitaseessa

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET VUONNA 2023
Kiristyksiä luvassa tasevertailuun.

 Kiristykset kohdistuvat pääomasijoitus- ja rahastorakenteisiin
– "Tasevapautusta koskevaa säännöstä ei sovellettaisi lainkaan, mikäli konsernitilinpäätöksen mukaan
merkittävän omistusosuuden omistaville tahoille maksettujen korkojen määrä olisi vähintään 20 prosenttia
kaikista konsernin ulkopuolelle maksetuista koroista."
 Merkittävä omistusosuus tarkoittaa yli 10 prosenttia äänivallasta, osakepääomasta tai voitosta.

 Tasevertailun soveltaminen vuodesta 2023 lähtien on todella vaikeaa, mikäli yhtiön
rahoituksessa on mukana muutakin kuin "pankkilainaa"

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET VUONNA 2023
Korkorajoitukset.

A&S | Kaikki oikeudet varattu
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KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET VUONNA 2023
 Oikeuskäytäntöä, joka on hyvä tuntea
– KHO 2021:123 Tasevertailu ja koron määritelmä
 Tasevertailussa konsernitaseen oikea taso määritellään kirjanpidollisin kriteerein (määräysvalta)

 Korkojohdannaisen perusteella suoritetut korvaukset luetaan koroiksi
– KHO 2021:124 Tasevertailu ja oikeanlainen konsernitase
– KHO 2022:96 Aikaisempien vuosien vähennyskelvottomien nettokorkomenojen vähentäminen

 Korkotulon käyttäminen?
– KVL:2022:23 Factoring-rahoitus
 Perinteinen factoring = Korkoa
 Laskujen myynti = Korkoa –> Valitettu KHO
 Rahoituskomissio, limiittimaksu, perustamismaksu, vuosi- tai kuukausimaksu sekä laskujen
käsittelymaksu = Korkoa
 vrt. Ruotsi
A&S | Kaikki oikeudet varattu
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KORKORAJOITUKSET VUONNA 2023
Miten näkyy käytännössä?
 Korkojen nousu saattaa tuoda uusia yrityksiä korkorajoitusten piiriin
– Soveltuuko siirtymäsäännös?

 Muille kuin konserniyhteydessä oleville osapuolille suoritetut nettokorkomenot ovat vähennyskelpoisia siltä
osin kuin ne kertyvät lainoista, jotka on otettu ennen 17 päivää kesäkuuta 2016.
– Aktivointi vai vähentäminen vuosikuluna?
 Esim. vaihto-omaisuuden hankintamenoon voi aktivoida korkoja.
• Tällöin vältetään korkorajoituslaskenta aktivointivuonna.
– Laaja koron määritelmä
 Korkorajoitussäännöstä sovellettaessa korkona pidetään vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankinnan yhteydessä kertyviä
suorituksia. Näitä lainanottoon liittyviä liitännäiskuluja ja suorituksia ovat muun muassa erilaiset takaus- ja vakuuspalkkiot
sekä lainan myöntämisestä perittävät toimitus-, järjestely- ja välityspalkkiot.

– Miten yritys suhtautuu vähennyskelvottomiin nettokorkomenoihin?
 Vähennyskelvottomia nettokorkomenot voi vähentää tulevina vuosina ilman aikarajaa vrt. vahvistetut tappiot.
 Vähennyskelvottomat nettokorkomenot siirtyvät yritysjärjestelyiden yhteydessä (sulautuminen, osakekauppa jne.).
 Vähennyskelvottomien nettokorkomenojen käyttöä ei rajoiteta vaikka niiden arvo oltaisiin määritelty yhtiön kauppahinnassa
vrt. poikkeuslupajärjestelmä.
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KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET
Oikaisuajat
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KORKOVÄHENNYSRAJOITUKSET
Muistakaa seuraavat!

 Korkovähennysrajoitukset ovat kaavamaisia.

 Korkovähennysrajoitusten soveltaminen alkaa kun nettokorkomenot ylittävät 500 000
euroa vuodessa.
– Tarkistakaa, onko rahoituskuluissa eriä, jotka tulisi lukea mukaan korkolaskentaan.
 Korkojohdannaiset?
 Factoring-kulut?

 Oikaisuajat vuodelle 2016 ja 2019 vanhenevat 2.1.2023.
– Tasevertailun soveltaminen vuonna 2016 on huomattavasti helpompaa kuin vuodesta 2019 eteenpäin.
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OMAN PÄÄOMAN EHTOINEN RAHOITUS
DEBRA-direktiiviluonnos julkaistu (The Debt Equity Bias Reduction Allowance)
 Direktiivin tarkoitus on kannustaa yhtiöitä parantamaan vakavaraisuutta sekä
neutralisoimaan vinoumaa oman pääoman ehtoisen ja vieraan pääoman ehtoisen
rahoituksen välillä.

 Muutoksia korkovähennysrajoituksiin (Keppiä).
– Vain 85 % nettokorkomenoista voisi olla vähennyskelpoista
– Ei enää 500 000 euron turvarajaa

– Ei korvaa nykyisiä korkovähennysrajoituksia

 Oman pääoman ehtoinen rahoitus (Porkkanaa).
– Tähän liittyisi laskennallinen vähennys

 Netto-oman pääoman lisäys verovuoden aikana x viitekorko
 Viitekorko = riskitön korko + riskilisä (1%/1,5 %)

 Tavoiteltu voimaantulo vuoden 2024 alusta.
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< 30 % EBITDA

VEROSOPIMUSEDUT EIVÄT
OLE YRITYKSILLE
AUTOMAATIO
PPT ja LoB -määräykset verosopimuksissa sekä EU-direktiiviedut

Katja Rajala | Senior Associate, Tax & Legal Services
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Kansainvälisen verotuksen uusi aikakausi
Riski kaksinkertaisesta verotuksesta on kasvanut

 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) -hanke on muuttanut kansainvälisen verotuksen
kenttää
– Suurin osa toimenpiteistä on rantautunut Suomeen Euroopan unionin kautta
 ATA direktiivit

– Monenkeskeinen verosopimus tuli Suomessa voimaan 1.6.2019.

 Agressiivisempi kauppapolitiikka ja heikentyvä taloustilanne johtaa kansainvälisten
veroriitojen kasvuun
– Yhä useammin kansainvälisesti toimiva yritys joutuu maksamaan samasta tulosta veroa useamman kerran.
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Principal Purpose Test (PPT) -määräys

Monenvälisen yleissopimuksen (MLI) veronkierron estämistä koskevaa säännös (7 artiklan 1
kappale)
 Verosopimusten tavoitteena on ollut kaksinkertainen verotuksen välttäminen
– MLI:n mukaan tarkoitus on poistaa kaksinkertaisen verotus luomatta tilaisuuksia verottamatta jäämiseen
tai alennettuun verotukseen veron kiertämisellä tai välttämisellä (mukaan lukien
sopimuskeinottelujärjestelyt, joilla tähdätään tässä sopimuksessa määrättyjen huojennusten hankkimiseen
kolmansilla lainkäyttöalueilla asuvien henkilöiden välilliseksi hyödyksi)

 Verosopimusten väärinkäytön ja erityisesti verosopimusshoppailun estäminen oli yksi
BEPS-hankkeen suurimpia tavoitteita
– Suomen laaja verosopimusverkosto ja EU-jäsenyys vaikuttavat Suomen positioon

 PPT saatiin implementoitua osaksi kahdenkeskisiä verosopimuksia MLI:n avulla
– PPT- määräys oli yksi MLI:n minimistandardeista
– PPT soveltuu noin kahteen kolmasosaan Suomen verosopimuksista
 Ei koske mm Pohjoismaista, Bulgarian ja Sveitsin verosopimusta eikä LOP-sopimuksia (USA)
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Principal Purpose Test (PPT) -määräys

Monenvälisen yleissopimuksen (MLI) veronkierron estämistä koskevaa säännös (7 artiklan 1
kappale)
 Järjestely tai transaktio, joka johtaisi
verosopimusetuun

 Soveltamisalan verosopimukseen perustuvaa
etuutta ei, soveltamisalan verosopimuksen
määräysten estämättä, myönnetä tulon tai
varallisuuden osalta, jos on kohtuullista päätellä
ottaen huomioon kaikki asiaa koskevat tosiasiat
ja olosuhteet, että tämän etuuden hankkiminen
oli yksi sellaisen järjestelyn tai transaktion
pääasiallisista tarkoituksista, joka välittömästi tai
välillisesti johti tähän etuuteen, paitsi jos
selvitetään, että tämän etuuden myöntäminen
olisi näissä olosuhteissa soveltamisalan
verosopimuksen asiaa koskevien määräysten
tavoitteen ja tarkoituksen mukaista.

 Subjektiivinen tekijä: etuuden hankkiminen on
yksi pääasiallisista tarkoituksista ottaen
huomioon kaikki asiaa koskevat tosiasiat ja
olosuhteet
– Ei ainoa tai määräävä syy
– Liiketaloudelliset ja muut ei – verotukselliset syyt
– Todistustaakka veroviranomaisella

 Objektiivinen tekijä: jos selvitetään, että ko.
etuuden myöntäminen olisi näissä olosuhteissa
soveltamisalan verosopimuksen asiaa koskevien
määräysten tavoitteen ja tarkoituksen mukaista
– Yksittäisten artiklojen tarkoitus ja tavoitteet

– Todistustaakka verovelvollisella

A&S | Kaikki oikeudet varattu

39

Mitä PPT –määräyksen soveltaminen tarkoittaa? (1/2)

 PPT rajoittaa oikeutta saada
verosopimusetu

COMPANY A

– Vrt. LOB

Valtio A

 Verosopimusetuja ovat:
– Lähdevaltion verotusoikeuden rajoitukset (mm.
korkoja, osinkoja ja rojalteja koskevat artiklat)

COMPANY B

– Kaksinkertaisen verotuksen poistamista
koskevat määräykset

WT 0 %

Valtio B

– Syrjintäkielto

– Muut vastaavat

WT 25 %
COMPANY C
Valtio C
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WT 10 %

Mitä PPT –määräyksen soveltaminen tarkoittaa? (2/2)
 PPT soveltuessa verosopimusetua ei
myönnetä

COMPANY A

– Esimerkiksi lähdevero voidaan määrätä yksin
kansallisen lainsäädännön perusteella

Valtio A

 Verohallinto: ”Verovelvolliselle voidaan
lähtökohtaisesti kuitenkin myöntää ne
verosopimuksen etuudet, jotka olisi
myönnetty, jos transaktio tai järjestely olisi
tehty siinä muodossa, että siihen ei olisi
sovellettu PPT-määräystä.”

COMPANY B

WT 0 %

COMPANY C

WT 10 %

Valtio B

– Etu direktiivin pohjalta?

– VML 28 §?

 Verosopimus voi periaatteessa silti
soveltua verovelvollisen muihin tuloihin
Valtio C
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WT 25 %

PPT:n suhde EU-oikeuteen
EUT:n oikeuskäytännössä on otettu askelia kohti PPT:n muotoa.
 EU-oikeudessa on jo muodostunut laaja oikeuskäytäntö puhtaasti keinotekoisista
järjestelyistä
– Oikeuden väärinkäytön kielto, väärinkäytökset oikeuttamisperusteena ja nimenomaiset SAAR-säädökset
– EUT ei enää pidä keskeisenä pelkästään järjestelyn on puhdasta keinotekoisuutta
– Linjanmuutos näkyy ns. Tanskan tosiasialliset edunsaajat tapauksissa:
 ”Keinotekoisena järjestelynä voidaan pitää konsernia, jota ei ole perustettu taloudellista todellisuuspohjaa
ilmentävistä syistä, jonka rakenne on täysin muodollinen ja jonka päätarkoituksena tai yhtenä sen
päätarkoituksista on saada veroetuus, joka on sovellettavan verolainsäädännön tavoitteen tai tarkoituksen
vastainen.”

 Jäsenvaltio ei voi käyttää verotusvaltaansa vastoin SEUT-sopimusta eli rajoittaa EU:n
perusvapauksia ilman oikeuttamisperustetta
– Suhteellisuusperiaate
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Kansainväliset veroriidat lisääntyvät

 Verosopimusedut ovat edelleen saatavilla, jos verovelvollinen on bona fide -aidot ja
taloudellisen todellisuuspohjan omaavat järjestelyt
– Verosopimusetujen saaminen voi kuitenkin vaatia verovelvolliselta enemmän hallinnollista työtä kuin
aikaisemmin
– Kaksinkertainen verotus ja ”turhat” veroriidat tulevat kasvamaan

– PPT säännöksen käyttö saattaa estää keskinäiseen sopimusmenettelyyn liittyvän välimiesmenettelyn
hyödyntämisen tai jopa koko MAP-menettelyn, jos joku valtio on päättänyt ottaa käyttöön tällaisen
rajoituksen verosopimuksiin liittyvällä varaumalla
– MLI paransi osin myös riidanratkaisukeinoja

 Veroriskit minimoidaan edelleenkin etukäteen suunnittelemalla
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SEURAAVAT
A&S-WEBINAARIT
Syksy 2022
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SEURAAVAT A&S-WEBINAARIT
Järjestämme syksyllä 2022 vielä useita ajankohtaisia webinaareja

MARRASKUU
 1.11.2022 klo 10.00-11.00 (webinaari)
Tilinpäätöksen verosuunnittelu
 22.11.2022 klo 10.00-11.00 (webinaari)
Kokonaisvaltainen palkitseminen organisaation kilpailuvalttina
Jokaisesta webinaarista on saatavilla jälkikäteen katsottavissa oleva tallenne, joten kiinnostavaan
tilaisuuteen kannattaa rekisteröityä, vaikka live-esitystä ei pääsisikään katsomaan.
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aldersound.fi

