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Taustaa



Hallituksen esitys HE 188/2021 vp (21.10.2021)

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verotusmenettelystä 

annetun lain 31 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

"Esityksen keskeisimmät muutosehdotukset koskevat verotusmenettelystä 

annetun lain siirtohinnoitteluoikaisusäännöstä, jossa säädettäisiin eräistä 

siirtohinnoitteluanalyysin elementeistä entistä tarkemmalla tasolla."

"Tavoitteena on, että siirtohinnoitteluoikaisuja voitaisiin kansallisen säännöksen 

nojalla tehdä OECD:n malliverosopimuksen siirtohinnoitteluun liittyvän, 

etuyhteydessä keskenään olevia yrityksiä koskevan sopimusmääräyksen ja 

OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden koko laajuudessa. Silloin kansallinen sääntely 

vastaisi kyseistä OECD:n malliverosopimuksen määräystä ja verosopimusten 

tulkinnassa käytettäviä OECD:n siirtohinnoitteluohjeita."

"Esitys perustuu pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman 

kansainvälistä verotusta koskevaan kirjaukseen. Muutoksen jälkeen Suomen 

lainsäädännön sisältö vastaisi Suomen kaksinkertaisen verotuksen 

välttämiseksi tekemiä sopimuksia, joissa on OECD:n malliverosopimuksen 

siirtohinnoitteluun liittyvä, etuyhteydessä keskenään olevia yrityksiä koskeva 

määräys etuyhteysyritysten välisiä liiketoimia koskevista verotuksen oikaisuista 

markkinaehtoperiaatteesta poikkeamisen johdosta. Muutoksen myötä 

kotimainen siirtohinnoittelua koskeva sääntely olisi myös vastaavanlainen kuin 

useiden muiden valtioiden sääntelyn sisältö on."

"Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022." 
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• HE 188/2021 vp (eduskunta.fi)

Hallituksen esitys:Hallituksen esitys:

• HE 188/2021 vp (eduskunta.fi)

HE:n käsittelytiedot:HE:n käsittelytiedot:

• Verotusmenettelystä annetun lain 31 
§:n muuttaminen, hallituksen 
esityksen valmistelu (valtioneuvosto.fi)

Hankesivu: Hankesivu: 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_188+2021.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_188+2021.aspx
https://valtioneuvosto.fi/en/project?tunnus=VM161:00/2014


Esityksen valmistelusta  
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Esitys valmisteltiin valtiovarainministeriössä 

Esitysluonnoksesta järjestettiin 
lausuntokierros 23.8.–17.9.2021 

- Lausuntoa pyydettiin esityksen kannalta keskeisiltä ministeriöiltä, 
viranomaisilta, elinkeinoelämän etujärjestöiltä ja muilta sidosryhmiltä, 
yhteensä 18 toimijalta. 

- Verohallinnon ja muiden lausunnot löytyvät hankesivulta: 
Verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n muuttaminen, hallituksen 
esityksen valmistelu (valtioneuvosto.fi).

Lausuntoja ja niiden perusteella tehtyjä muutoksia / täsmennyksiä 
käsitellään HE:ssä s. 26 - 30 (6 Lausuntopalaute) 

https://valtioneuvosto.fi/en/project?tunnus=VM161:00/2014


HE:n taustoista  

▪ Siirtohinnoittelun kansainvälisenä perusperiaatteena 
on markkinaehtoperiaate

▪ Malliverosopimus 9 Artikla 

"…jos jommassakummassa tapauksessa yritysten välillä kauppa-
tai rahoitussuhteissa sovitaan ehdoista tai määrätään ehtoja, 
jotka poikkeavat siitä, mistä riippumattomien yritysten välillä olisi 
sovittu, voidaan kaikki tulo, joka ilman näitä ehtoja olisi kertynyt 
toiselle näistä yrityksistä, mutta näiden ehtojen vuoksi ei ole sille 
kertynyt, lukea tämän yrityksen tuloon ja verottaa siitä tämän 
mukaisesti."

▪ VML 31 § 1 momentti (1.12.2006/1041)

"Jos verovelvollisen ja häneen etuyhteydessä olevan osapuolen 
välisessä liiketoimessa on sovittu ehdoista tai määrätty ehtoja, 
jotka poikkeavat siitä, mitä toisistaan riippumattomien osapuolten 
välillä olisi sovittu, ja verovelvollisen elinkeinotoiminnan tai muun 
toiminnan verotettava tulo on tämän johdosta jäänyt 
pienemmäksi tai tappio on muodostunut suuremmaksi kuin se 
muutoin olisi ollut, lisätään tuloon määrä, joka olisi kertynyt 
ehtojen vastatessa sitä, mitä toisistaan riippumattomien 
osapuolten välillä olisi sovittu."

Malliverosopimuksen  
9 artikla

9 artiklan kommentaari

OECD:n 
siirtohinnoitteluohjeet

VML 31 § 1 mom. 
(1.12.2006/1041)

Suomen oikeuskäytäntö        
(HE s. 8-11)
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HE:n pääasialliset tavoitteet

▪ Esityksen tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti muuttaa VML 31 §:ää siten, että säännöstä voidaan soveltaa OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeiden koko laajuudessa. Esityksen tavoitteena on saattaa Suomen sisäinen lainsäädäntö vastaamaan 

soveltamisalaltaan lähtökohtaisesti Suomen verosopimuksiin sisältyvää, OECD:n malliverosopimuksen 9 artiklan mukaista määräystä.

▪ Esityksen keskeisenä tavoitteena on se, että etuyhteydessä tehdyn liiketoimen määrittäminen tapahtuisi siinä laajuudessa kuin mitä 

OECD:n siirtohinnoitteluohjeet kuvaavat liiketoimen määrittämistä sen tosiasiallisen sisällön mukaisesti. 

– Tavoitteena siten on, että siirtohinnoitteluanalyysi pohjautuisi asiaankuuluviin kaupallisiin tai rahoituksellisiin suhteisiin sekä niihin vaikuttaviin taloudellisesti 

olennaisiin erityispiirteisiin, joita ovat sopimusehdot, osapuolten toiminnot, varat ja riskit, siirretyn omaisuuden tai tarjotun palvelun ominaispiirteet, osapuolten 

ja markkinoiden taloudelliset olosuhteet sekä osapuolten liiketoimintastrategiat. 

– Tavoitteena on selventää OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaisen liiketoimen määrittämisen sisältöä ja asemaa keskeisenä osana

siirtohinnoitteluanalyysia.

➢ Muutos oikeustilaan

▪ VML 31 §:n sisältö ja soveltamisala vastaisivat muutoksen jälkeen verosopimusten siirtohinnoittelumääräyksiä ja OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeita, joiden mukaan liiketoimen sivuuttaminen on osa markkinaehtoperiaatteen mukaista toimenpidevalikoimaa, kun 

arvioidaan sitä, onko etuyhteysliiketoimi poikennut riippumattomien osapuolten vastaavissa olosuhteissa tekemästä liiketoimesta.

➢ Muutos oikeustilaan

▪ Esityksen tavoitteena on vaikuttaa osaltaan Suomen verotulokertymään verotulojen oikeudenmukaisen jakautumisen kautta. 

Esityksen tavoitteena on siten tasapainottaa vallitsevaa epäsuhtaista tilannetta, jossa kansallisen säännöksen soveltamiskäytäntö 

poikkeaa verosopimuksen soveltamisesta.
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Uusi VML 31 §



VML 31 § Siirtohinnoitteluoikaisu

Jos verovelvollisen ja häneen etuyhteydessä olevan osapuolen välisessä liiketoimessa on sovittu ehdoista tai määrätty ehtoja, jotka poikkeavat siitä, mitä toisistaan 

riippumattomien osapuolten välillä olisi sovittu, ja verovelvollisen elinkeinotoiminnan tai muun toiminnan verotettava tulo on tämän johdosta jäänyt pienemmäksi tai tappio on 

muodostunut suuremmaksi kuin se muutoin olisi ollut, lisätään tuloon määrä, joka olisi kertynyt ehtojen vastatessa sitä, mitä toisistaan riippumattomien osapuolten välillä olisi 

sovittu.

Arvioitaessa 1 momentin sisältämän markkinaehtoperiaatteen mukaisesti sitä, onko etuyhteydessä olevien osapuolten välisessä liiketoimessa sovittu tai määrätty ehtoja 

riippumattomien osapuolten ehdoista poikkeavasti, tunnistetaan asiaankuuluvat kaupalliset tai rahoitukselliset suhteet ja näihin suhteisiin vaikuttavat taloudellisesti olennaiset 

erityispiirteet, joita ovat sopimusehdot, osapuolten toiminnot, varat ja riskit, siirretyn omaisuuden tai tarjotun palvelun ominaispiirteet, osapuolten ja markkinoiden taloudelliset 

olosuhteet sekä osapuolten liiketoimintastrategiat. Näiden seikkojen perusteella määritetään liiketoimi sen tosiasiallisen sisällön mukaisena.

Jos poikkeuksellisissa olosuhteissa, 1 momenttia sovellettaessa, etuyhteydessä olevien osapuolten välinen, 2 momentin mukaisesti määritetty liiketoimi poikkeaa siitä, mitä 

taloudellisesti järkevästi toimivat, toisistaan riippumattomat osapuolet vastaavissa olosuhteissa sopisivat, se voidaan sivuuttaa ja tarvittaessa korvata toisella, 

markkinaehtoperiaatteen mukaisella liiketoimella. Sivuuttamisen edellytyksenä on lisäksi, ettei määritetylle liiketoimelle, joka oltaisiin sivuuttamassa, voida vahvistaa 

markkinaehtoperiaatteen mukaista hintaa, kun otetaan huomioon kunkin osapuolen näkökulma ja realistiset vaihtoehdot päätöksentekohetkellä. Korvaava liiketoimi määritetään 2 

momentin mukaisesti ja sen on oltava mahdollisimman samankaltainen sivuutettavan liiketoimen kanssa.

Liiketoimen osapuolet ovat etuyhteydessä toisiinsa, jos liiketoimen osapuolella on toisessa osapuolessa määräysvalta tai kolmannella osapuolella on yksin tai yhdessä lähipiirinsä 

kanssa määräysvalta liiketoimen molemmissa osapuolissa. Osapuolella on määräysvalta toisessa osa-puolessa silloin, kun:

1) se välittömästi tai välillisesti omistaa yli puolet toisen osapuolen pääomasta;

2) sillä välittömästi tai välillisesti on yli puolet toisen osapuolen kaikkien osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä;

3) sillä välittömästi tai välillisesti on oikeus nimittää yli puolet jäsenistä toisen yhteisön hallitukseen tai siihen verrattavaan toimielimeen tai toimielimeen, jolla on tämä oikeus; tai

4) sitä johdetaan yhteisesti toisen osapuolen kanssa tai se muutoin voi tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa toisessa osapuolessa.

Mitä 1 momentissa säädetään, noudatetaan myös yrityksen ja sen kiinteän toimipaikan välisissä toimissa.
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Liiketoimen määrittäminen



VML 31 § 2 momentti

Arvioitaessa 1 momentin sisältämän markkinaehtoperiaatteen mukaisesti sitä, 

onko etuyhteydessä olevien osapuolten välisessä liiketoimessa sovittu tai 

määrätty ehtoja riippumattomien osapuolten ehdoista poikkeavasti, tunnistetaan 

asiaankuuluvat kaupalliset tai rahoitukselliset suhteet ja näihin suhteisiin 

vaikuttavat taloudellisesti olennaiset erityispiirteet, joita ovat sopimusehdot, 

osapuolten toiminnot, varat ja riskit, siirretyn omaisuuden tai tarjotun 

palvelun ominaispiirteet, osapuolten ja markkinoiden taloudelliset 

olosuhteet sekä osapuolten liiketoimintastrategiat. Näiden seikkojen 

perusteella määritetään liiketoimi sen tosiasiallisen sisällön mukaisena.
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Etuyhteysliiketoimen määrittäminen

3.11.2021 Siirtohinnoittelun asiakasinfo14

Sopimusehdot (TPG D.1.1)

Toiminnot, varat & riskit (TPG D.1.2)

Omaisuuden tai palvelun ominaispiirteet (TPG D.1.3)

Taloudelliset olosuhteet (TPG D.1.4)

Liiketoimintastrategiat (TPG D.1.5)



Mahdollisia soveltamistilanteita

▪ Yrityksen määrittämä liiketoimi vastaa sitä, mitä riippumattomien osapuolten 

välillä olisi sovittu

▪ Liiketoimen ehdot eroavat siitä, mitä riippumattomien osapuolten välillä olisi 

sovittu

– Esimerkiksi puuttuva sopimusehto tai erilainen sopimusehto

▪ Liiketoimen sisältö ja ehdot eroavat siitä, mitä riippumattomien osapuolten 

välillä olisi sovittu

▪ Yritys ei ole määrittänyt liiketoimea

– Esimerkiksi yrityksen toiminnan ei ole huomattu hyödyttävän toista konserniyhtiötä
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Liiketoimen sivuuttaminen



VML 31 § 3 momentti

Jos poikkeuksellisissa olosuhteissa, 1 momenttia sovellettaessa, 

etuyhteydessä olevien osapuolten välinen, 2 momentin mukaisesti määritetty 

liiketoimi poikkeaa siitä, mitä taloudellisesti järkevästi toimivat, toisistaan 

riippumattomat osapuolet vastaavissa olosuhteissa sopisivat, se voidaan 

sivuuttaa ja tarvittaessa korvata toisella, markkinaehtoperiaatteen mukaisella 

liiketoimella. Sivuuttamisen edellytyksenä on lisäksi, ettei määritetylle liiketoimelle, 

joka oltaisiin sivuuttamassa, voida vahvistaa markkinaehtoperiaatteen 

mukaista hintaa, kun otetaan huomioon kunkin osapuolen näkökulma ja 

realistiset vaihtoehdot päätöksentekohetkellä. Korvaava liiketoimi määritetään 

2 momentin mukaisesti ja sen on oltava mahdollisimman samankaltainen

sivuutettavan liiketoimen kanssa.
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Etuyhteysliiketoimen sivuuttaminen
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Poikkeukselliset 

olosuhteet (TPG D.2)?
Tosiasiallinen liiketoimi

Osapuolten 

realistiset 

mahdollisuudet

?

Molemmille 

osapuolille 

hyväksyttävä 

hinta?

Taloudellinen 

järkevyys?

Tosiasiallinen liiketoimi



Mikä muuttuu? 



Vertailua yleisellä tasolla

Nykyinen VML 31 §

▪ Verovuodet ennen v. 2022 

▪ Siirtohinnoitteluoikaisun edellytykset

▪ Soveltamisala ≠ Art. 9 & TPG* 

▪ Markkinaehtoperiaate (1 mom.)

▪ Liiketoimen määrittäminen ei mahdollista TPG:ssä 

kuvatussa laajuudessa  

▪ Liiketoimen uudelleenluonnehdinta kielletty 

oikeuskäytännön perusteella

▪ TPG päivityksineen tulkintalähteenä - rajoitetusti

Ehdotettu VML 31 §

▪ Verovuodet v. 2022 alkaen

▪ Siirtohinnoitteluoikaisun edellytykset

▪ Soveltamisala = Art. 9 & TPG (mutta ei laajempi)

▪ Markkinaehtoperiaate (1 mom. + 2 mom.)

▪ Muuttaa oikeustilaa (määrittäminen & sivuuttaminen)

▪ Liiketoimen määrittäminen (uusi 2 mom.) mahdollista 
TPG:n mukaisesti ja laajuudessa 

▪ Määritetyn liiketoimen sivuuttaminen (uusi 3 mom.) 
ja sen perusteella tehty siirtohinnoitteluoikaisu 
sallittua tietyin edellytyksin poikkeuksellisissa 
olosuhteissa   

▪ TPG päivityksineen tulkintalähteenä -
kokonaisuudessaan

3.11.202120

*TPG = OECD siirtohinnoitteluohjeet
Siirtohinnoittelun asiakasinfo
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Mikä ei muutu nykyiseen säännökseen verrattuna?

VML 31 §:n nykyiset 2 ja 3 momentit (HE s. 30 ja 45)

TPG:n asema tulkintalähteenä ja ajallinen ulottuvuus (HE s. 45)

Siirtohinnoittelun dokumentointi VML 14 a - 14 c §

Verotuksen maakohtainen raportointi VML 14 d - 14 f §

Verotuksessa noudatettavat yleiset periaatteet VML 26 §

Veronkiertäminen VML 28 § (HE s. 47)

Siirtohinnoittelun asiakasinfo



Mitä seuraavaksi?



Aikataulusta 

▪ Ehdotettu voimaantulo 1.1.2022

✓ Lain 2 ja 3 momenttia sovelletaan ensimmäisen 

kerran 1.1.2022 tai sen jälkeen alkavalta 

verovuodelta toimitettavassa verotuksessa

▪ Eduskunnan käsittely

1. Verojaoston asiantuntijakuulemiset 26.10.-

10.11.2021

(asiantuntijasuunnitelma: HE 188/2021 vp 

(eduskunta.fi))

2. Valtiovarainvaliokunnan mietintö 

3. Eduskunnan 1. ja 2. käsittely sekä 

päätös 12/2021
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https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_188+2021.aspx


Vuodesta 2022 alkaen

▪ Uusi ja "vanha" VML 31 § käytössä  

– Uudistuksella ei vaikutusta vuonna 2022 avoinna oleviin verovuosiin 2016-2021

– Aiempi "vanhan" VML 31 §:n soveltamisalaa rajoittanut oikeuskäytäntö ei sovellu uuteen VML 31 §:ään 

▪ Uuden VML 31 §:n nojalla markkinaehtoperiaatteen tulkinta ja soveltaminen yhdenmukaista 

OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaisesti - ja koko laajuudessa

– Johdonmukaisuus kansainvälisesti; ei kansallisia poikkeuksia 

➢ Jos etuyhteysliiketoimien hinnoittelu on markkinaehtoista OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeissa kuvatulla tavalla, ei VML 31 §:n muutoksella välittömiä 

vaikutuksia
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Verohallinnon ohjausta ja neuvontaa

▪ Ennakolliset menettelyt (keskustelut, 

ennakkoratkaisut, APAt)

Neuvonta ja menettely - vero.fi

siirtohinnoittelu@vero.fi

▪ Siirtohinnoittelun 

dokumentointiohjetta ja vero.fi -sivuja 

päivitetään

▪ Siirtohinnoittelun "peruskoulutus" 

kevätlukukaudella  
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https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/siirtohinnoittelu/neuvonta-ja-menettely/
mailto:siirtohinnoittelu@vero.fi


Ota yhteyttä: 
siirtohinnoittelu@vero.fi

Lisätietoja siirtohinnoittelusta: 
Siirtohinnoittelu - vero.fi

https://twitter.com/Verouutiset
https://www.facebook.com/verohallinto
https://www.youtube.com/channel/UCVGeKHwTsAKYnksI5RArrWg
https://www.instagram.com/verohallinto/
https://www.linkedin.com/company/finnish-tax-administration
http://veroblogit.com/
mailto:siirtohinnoittelu@vero.fi
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/siirtohinnoittelu/
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KHO 2021:66 - vuosikirjapäätös ja 
päätöksen vaikutuksista yleisellä 
tasolla

Siirtohinnoittelun asiakasinfo 3.11.2021

Ville Arima



Sisällys

▪ KHO 2021:66 

– Mistä oli käytännössä kyse?

– Konsernin rahoitusmalli

– Verotuksen oikaisu

– KHO:n ratkaisu ja perustelut

▪ Johtopäätökset ja päätöksen vaikutuksista yleisellä tasolla

3.11.2021 Siirtohinnoittelun asiakasinfo29

https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1621407274310.html


KHO 2021:66 -
Mistä oli käytännössä kyse?

A Oyj
Treasury

A Oyj
Treasury

C OyC Oy
B Oy

"Tulppayhtiö"

B Oy
"Tulppayhtiö"

D OyD Oy

ZAO CZAO C
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Oliko A Oyj:n (B Oy:n kautta) 

ZAO C:lle antaman lainan 

korko markkinaehtoinen?

€
€

€

€€€€

₽



Konsernin rahoitusmalli 

▪ A Oyj on antanut lainan  B Oy:n kautta ZAO C:lle ja siitä peritty korko oli muodostunut seuraavasti: 

– viitekorko (ruplamääräisen lainan viitekorko Mosprime / Mosibor)

– marginaali, joka on laskettu 

▪ ulkoisen lainarahan marginaalien keskiarvo korotettu 10%:lla + 

▪ ulkoisen rahoituksen hankkimisesta syntyneet muut kulut korotettuna 10%:lla 

▪ Konserniyhtiöt ovat antaneet emoyhtiölle vakuuksia ulkoisen rahan hankkimiseen 

▪ A Oyj on hankkinut konserniyhtiöiden tarvitseman rahoituksen konsernin ulkopuolisilta tahoilta ja tarjonnut 

myös muita rahoituspalveluja 

▪ Yhtiön valituksen mukaan: "Konsernin rahoitusmalli on muodostanut eräänlaisen rahoituksen 

kustannustenjakojärjestelyn, jossa A Oyj on kanavoinut rahoituksen konserniyhtiöille ja veloittanut konserninsisäisesti 

ulkoisen rahoituksen keskikustannukseen perustuvan koron lisättynä 10 prosentilla. Rahoitusjärjestelyyn osalliset 

tytäryhtiöt ovat jakaneet rahoituksen riskit vakuuksien puitteissa, jolloin annetuista vakuuksista ei ole maksettu erillisiä 

palkkioita. Konsernin valitsemassa rahoitusmallissa kustannukset ja hyödyt on jaettu siten järjestelyyn osallisten 

yhtiöiden kesken. Rahoitusrakenne on tehnyt mahdolliseksi riittävän rahoituksen saamisen koko konsernille ja 

edullisemmat lainaehdot myös Suomen yhtiölle, koska sen käytössä on ollut koko konsernin vakuuspotentiaali."
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Verotuksen oikaisu

▪ ZAO C:ltä perittävän koron tason määrittämisen olisi pitänyt tapahtua 

markkinaehto- ja erillisyhtiöperiaate sekä ZAO C:n luottoluokitus huomioon 

ottaen

▪ Markkinaehtoisen korkotason laskemista varten oli määritetty ZAO C:n 

synteettinen luottokelpoisuus ja tehty vertailukelpoisten lainojen haku Thomson 

Reutersin DealScan -tietokannasta

▪ Verohallinto oli pitänyt markkinaehtoisena korkomarginaalina 2 prosenttia 

verovuonna 2009 ja 3,75 prosenttia verovuosina 2010 ja 2011

▪ A Oyj:n verotettaviin tuloihin oli verovelvollisen vahingoksi toimitetuissa 

verotuksien oikaisuissa lisätty markkinaehtoisena pidettyjen korkomarginaalien 

ja ZAO C:ltä perittyjen korkomarginaalien erotusten määrät
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KHO:n ratkaisu

▪ Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan ja tutkii asian

▪ Valitus hyväksytään, hallinto-oikeuden ja verotuksen oikaisulautakunnan 

päätökset ja Verohallinnon verovelvollisen vahingoksi toimittamat verotuksen 

oikaisut kumotaan sekä yhtiön verovuosilta 2009-2011 toimitetut verotukset 

saatetaan voimaan ZAO C:ltä perittyjen korkomarginaalien osalta

▪ Verohallinto muuttaa verotusta ja palauttaa takaisin liikaa maksetun veron 

korkoseuraamuksineen

3.11.2021 Siirtohinnoittelun asiakasinfo33



KHO:n käyttämät oikeuslähteet 

▪ VML 31 § & HE 107/2006 vp 

▪ VML 56 § 1 & 4 mom. 

▪ OECD Transfer Pricing Guidelines 1995 1.20 ja luku VII (palvelut) (+ TPG 2010 

vastaavat kohdat)

▪ (KHO 2010:73) 
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KHO:n ratkaisu oikeudellisen arvioinnin perusteella 
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1) Toimintoarviointi, jossa on 

erityisesti määritettävä, missä 

juridisessa ominaisuudessa 

verovelvollinen toimintonsa 

suorittaa. 

→ Lähes kaikkien 

monikansallisten yritysryhmien 

täytyy järjestää erityisesti 

rahoituksellisia palveluja 

jäseniään varten.

1) Toimintoarviointi, jossa on 

erityisesti määritettävä, missä 

juridisessa ominaisuudessa 

verovelvollinen toimintonsa 

suorittaa. 

→ Lähes kaikkien 

monikansallisten yritysryhmien 

täytyy järjestää erityisesti 

rahoituksellisia palveluja 

jäseniään varten.

2) Onko jokin konsernin yritys 

suorittanut rahoituspalveluja?

→ antaako toiminta toiselle 

ryhmän jäsenelle taloudellista 

tai kaupallista arvoa.

- EI sisäistä palvelua, kun se 

saa satunnaista hyötyä siitä, 

että on osa konsernia eikä 

hyöty ole seurausta minkään 

erityisen toiminnan 

suorittamisesta.

2) Onko jokin konsernin yritys 

suorittanut rahoituspalveluja?

→ antaako toiminta toiselle 

ryhmän jäsenelle taloudellista 

tai kaupallista arvoa.

- EI sisäistä palvelua, kun se 

saa satunnaista hyötyä siitä, 

että on osa konsernia eikä 

hyöty ole seurausta minkään 

erityisen toiminnan 

suorittamisesta.

3) Konsernin rahoitustoiminnot 

on keskitetty A Oyj:öön. 

Rahoitusmallilla on pyritty 

riittävän rahoituksen 

saamiseen edullisilla ehdoilla 

koko konsernille.

3) Konsernin rahoitustoiminnot 

on keskitetty A Oyj:öön. 

Rahoitusmallilla on pyritty 

riittävän rahoituksen 

saamiseen edullisilla ehdoilla 

koko konsernille.

4) Kun verrataan B Oy:n ZAO 

C:ltä verovuosina 2009–2011 

perimien korkojen tasoa 

verotarkastuksessa 

määritettyyn ZAO C:n omaan 

luottoluokitukseen perustuvaan 

korkojen tasoon, konsernin 

rahoitustoiminnoilla on ollut 

ZAO C:lle taloudellista arvoa.

4) Kun verrataan B Oy:n ZAO 

C:ltä verovuosina 2009–2011 

perimien korkojen tasoa 

verotarkastuksessa 

määritettyyn ZAO C:n omaan 

luottoluokitukseen perustuvaan 

korkojen tasoon, konsernin 

rahoitustoiminnoilla on ollut 

ZAO C:lle taloudellista arvoa.

5) ZAO C on siten saanut 

konsernin sisäisen 

rahoituspalvelun A Oyj:n B 

Oy:n kautta antaman 

rahoituksen muodossa. A Oyj 

on puolestaan toiminut tällöin 

konsernin keskitettyjen 

rahoituspalveluiden 

tuottajana.

5) ZAO C on siten saanut 

konsernin sisäisen 

rahoituspalvelun A Oyj:n B 

Oy:n kautta antaman 

rahoituksen muodossa. A Oyj 

on puolestaan toiminut tällöin 

konsernin keskitettyjen 

rahoituspalveluiden 

tuottajana.

6) Edellä selostetuissa OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeissa on 

pidetty 

kustannusvoittolisämenetelmää 

hyödyllisimpänä menetelmänä, 

kun arvioidaan konsernin 

sisäisten palveluiden 

hinnoittelua.

6) Edellä selostetuissa OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeissa on 

pidetty 

kustannusvoittolisämenetelmää 

hyödyllisimpänä menetelmänä, 

kun arvioidaan konsernin 

sisäisten palveluiden 

hinnoittelua.

7) ZAO C:ltä perittävän koron 

määrä on voitu määrittää 

rahoituksen hankkimisesta 

konsernin suomalaisille yhtiöille 

aiheutuneiden kustannusten 

perusteella lisättynä 

kustannuksille laskettavalla 

voittolisällä, ja ZAO C on siten 

voinut hyötyä omaa 

luottokelpoisuuttaan 

paremmasta konsernin 

emoyhtiön luottokelpoisuudesta.

Asiassa ei ole edes väitetty, ettei 

ZAO C:ltä olisi verovuosina 

2009–2011 peritty korkojen 

muodossa korkomarginaali 

mukaan lukien markkinaehtoista 

korvausta A Oyj:n ja B Oy:n sille 

antamista rahoituspalveluista. 

7) ZAO C:ltä perittävän koron 

määrä on voitu määrittää 

rahoituksen hankkimisesta 

konsernin suomalaisille yhtiöille 

aiheutuneiden kustannusten 

perusteella lisättynä 

kustannuksille laskettavalla 

voittolisällä, ja ZAO C on siten 

voinut hyötyä omaa 

luottokelpoisuuttaan 

paremmasta konsernin 

emoyhtiön luottokelpoisuudesta.

Asiassa ei ole edes väitetty, ettei 

ZAO C:ltä olisi verovuosina 

2009–2011 peritty korkojen 

muodossa korkomarginaali 

mukaan lukien markkinaehtoista 

korvausta A Oyj:n ja B Oy:n sille 

antamista rahoituspalveluista. 



Johtopäätökset ja päätöksen vaikutuksista yleisellä 
tasolla  

▪ Konserniin kuulumisesta saatu hyöty on voitu ottaa huomioon jo ennen vuonna 

2020 julkaistua OECD:n ohjepäivitystä 

▪ OECD:n vuoden 2020 rahoitusliiketoimia koskevia siirtohinnoitteluohjeita 

käytetään ensisijaisena tulkintalähteenä vuonna 2020 ja sen jälkeen 

arvioitavissa rahoitusliiketoimissa 

▪ Olennaista arvioida, miten riippumattomat osapuolet toimisivat vastaavassa 

tilanteessa 

▪ VH:n kannanotto: OECD:n rahoitusliiketoimia koskevat siirtohinnoitteluohjeet

3.11.2021 Siirtohinnoittelun asiakasinfo36



Ota yhteyttä: 
siirtohinnoittelu@vero.fi

Lisätietoja siirtohinnoittelusta: 
Siirtohinnoittelu - vero.fi

https://twitter.com/Verouutiset
https://www.facebook.com/verohallinto
https://www.youtube.com/channel/UCVGeKHwTsAKYnksI5RArrWg
https://www.instagram.com/verohallinto/
https://www.linkedin.com/company/finnish-tax-administration
http://veroblogit.com/
mailto:siirtohinnoittelu@vero.fi
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/siirtohinnoittelu/


Vuosikirjapäätökset KHO 2021:73 & 
KHO 2021:127

Siirtohinnoittelun asiakasinfo 3.11.2021

Heikki Ollakka 



Johdanto

▪ KHO 2021:73

– Kirjanpitostandardien käyttö etuyhteysliiketoimien hinnoittelussa

– Muiden valtioiden viranomaispäätökset, tappiolliset verrokit

▪ KHO 2021:127

– Markkinaehtoinen vaihteluväli

– Oikaisupisteen valinta
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KHO 2021:73



KHO:n lyhennelmä 

A Oy oli kuulunut A-konserniin, jonka emoyhtiönä oli ollut yhdysvaltalainen A Corporation. A Oy oli toiminut konsernin rajoitetun riskin jakeluyhtiönä Suomessa. Konserniyhtiöiden siirtohintojen 

markkinaehtoisuuden määrittämisessä oli sovellettu liiketoiminettomarginaalimenetelmää, ja konserniyhtiöiden markkinaehtoinen liikevoitto oli määritetty konsernissa yhteisesti sovelletun 

Yhdysvaltain kirjanpitostandardin (US GAAP) perusteella. Konsernin rajoitetun riskin jakeluyhtiöiden, A Oy mukaan lukien, tavoiteliikevoittotasoksi oli konsernin siirtohinnoitteludokumentaatiossa 

määritetty vertailutietoanalyysin perusteella 0,5 prosenttia. A-konsernin eurooppalaisten valmistusyhtiöiden asuinvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset olivat vuonna 2011 tehneet siirtohinnoittelun 

ennakkosopimuksen (APA), jonka mukaan siirtohinnoittelua seurataan konsernin yhteisen kirjanpitostandardin US GAAP:n mukaan ja rajoitetun riskin jakelijoiden markkinaehtoinen liikevoittotaso on 

0,5 prosenttia. Myös eräiden eurooppalaisten rajoitetun riskin jakeluyhtiöiden asuinvaltioiden veroviranomaiset olivat tehneet päätöksiä, joissa paikallisten jakeluyhtiöiden voiton tasoksi oli hyväksytty 

0,5 prosenttia.

A Oy oli tehnyt vuoden 2011 tilinpäätöksessään vähennyksen, jolla sen vuoden 2010 liikevoittotasoa oli oikaistu vastaamaan A-konsernin siirtohinnoitteluperiaatteiden mukaista voiton tasoa. Yhtiö oli 

antanut verovuotta 2010 koskevan korjatun veroilmoituksen, jossa sanottu oikaisuerä oli ilmoitettu verotettavien tulojen vähennyksenä. Kun yhtiön verovuoden 2010 verotus oli toimitettu uudelleen, 

Verohallinto oli katsonut, että yhtiön oli saavutettava markkinaehtoinen liikevoittotaso Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti laaditun tilinpäätöksen perusteella. Lisäksi Verohallinto oli poistanut 

yhtiön toimittaman vertailuhaun vertailukohteista ne verrokkiyhtiöt, joiden ilmoittamat vuotuiset liikevoittotasot olivat olleet pienempiä tai yhtä suuria kuin 0 prosenttia. Verohallinto oli vahvistanut yhtiön 

markkinaehtoiseksi liikevoittotasoksi 1 prosentin.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että A Oy:n markkinaehtoisen voiton taso voitiin määrittää US GAAP -kirjanpitostandardin mukaan, koska A-konsernissa tilinpäätökset yleisesti tehtiin tämän 

kirjanpitostandardin mukaan ja koska konsernissa siirtohinnoittelua seurattiin US GAAP -kirjanpitostandardien mukaan pidettyjen kirjanpitojen perusteella. Korkein hallinto-oikeus katsoi myös, että A-

konsernin eurooppalaisten valmistusyhtiöiden asuinvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten väliselle siirtohinnoittelun ennakkosopimukselle sekä muiden rajoitetun riskin jakeluyhtiöiden 

asuinvaltioiden veroviranomaisten päätöksille oli annettava näyttöarvoa. Kun näiden seikkojen lisäksi otettiin huomioon, että tappiota tuottavia verrokkeja, jotka täyttävät vertailtavuusanalyysin ehdot, 

ei ole hylättävä pelkästään sillä perusteella, että ne kärsivät tappioista, korkein hallinto-oikeus vahvisti, että A Oy:lle US GAAP -kirjanpitostandardin mukaan määritetty 0,5 prosentin voitto oli esillä 

olevissa olosuhteissa markkinaehtoinen. Korkein hallinto-oikeus ei ottanut välittömästi ratkaistavakseen, miten A Oy:n verotettava tulo oli laskettava, kun yhtiön verovuotta 2010 vastaavan tilikauden 

voitoksi US GAAP -kirjanpitostandardin mukaan kertyi 0,5 prosenttia, vaan kumosi hallinto-oikeuden ja verotuksen oikaisulautakunnan päätökset sekä verovuodelta 2010 uudelleen toimitetun 

verotuksen ja palautti asian Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi. Verovuosi 2010.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 1 §, 4 § ja 7 §

Laki verotusmenettelystä 31 §

Kirjanpitolaki 1 luku 1 § 1 momentti, 1 kohta, 1 luku 3 §, 7 a luku 2 § 1 momentti (1304/2004) ja 7 a luku 3 § 2 momentti

KHO:2021:73 - Korkein hallinto-oikeus
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Taustaa

Taustaa

▪ A Oy toiminut konsernissa rajoitetun riskin 

jakeluyhtiönä

▪ Konsernissa käytetty US GAAP -

kirjanpitostandardia

▪ Siirtohinnoittelumenetelmä TNMM

▪ A Oy:n tavoiteliikevoittomarginaali 0,5 %

▪ A Oy:n vuoden 2010 liikevoittomarginaali ennen 

oikaisua oli ollut noin 4,7 % 

Käsittely ennen KHO-ratkaisua

▪ A Oy:n oikaisuvaatimus → Korjattu veroilmoitus, 

jossa vuoden 2010 EVL-tappioksi vaadittu noin 1,1 

MEUR

▪ Verohallinto toimitti verotuksen uudelleen

– Liikevoittomarginaali 1 % joka tulee määrittää KPL:n

mukaisen tilinpäätöksen perusteella → EVL-tulos 0,3 MEUR 

▪ Verotuksen oikaisulautakunta hylkäsi A Oy:n 

oikaisuvaatimuksen

▪ Helsingin HaO hylkäsi A Oy:n valituksen



Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

▪ A Oy vaati vuoden 2010 verotuksen toimittamista korjatun veroilmoituksen mukaisesti

▪ A Oy esitti vaatimuksen tueksi mm.: 

– Yhtenäisen laskentastandardin lähtökohta on hyväksytty siirtohinnoittelun 

ennakkosopimuksessa (APA)

– Myyntitulo on voitu näyttää Suomen kirjanpitostandardin mukaan aiemmin kuin US 

GAAP:n mukaan

▪ 2010–2016 erot liikevaihdossa US GAAP:n ja Suomen kirjanpitostandardin välillä 

ovat tasaantuneet lähes täysin

▪ Konserniverokeskuksen lausunnosta ilmenee mm.:

– 2010–2016 yhtiö ei ole vuoden 2016 lisäksi yhtenäkään vuonna saavuttanut 0,5 % 

tavoiteliikevoittotasoa

– Vertailukohteiden oikaisuja ei pidetty perusteltuina

▪ Soveltuvat rajaukset jo hakuehtoihin

▪ Oikaisujen johdosta usean verrokin tulostaso muuttui tappiolliseksi.

– Yhtiön käyttämän pooling-metodin sijaan kvartiiliväli olisi tullut määrittää ns. averaging-

metodilla
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Muuta päätökseltä ilmenevää

▪ APA:n osapuolina ainoastaan konsernin 

valmistusyhtiöiden sijaintivaltiot?

▪ Eräiden jakeluyhtiöiden sijaintivaltioiden 

veroviranomaiset olivat hyväksyneet 0,5 % 

liikevoittomarginaalin

– Minkä tyyppisistä viranomaispäätöksistä 

on ollut kyse?

▪ Päätöksellä mainittu useampikin eri 

verrokkihaku → Rooli kokonaisuudessa jää 

epäselväksi



Oikeudellinen arviointi 
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"Asiassa on kysymys siitä, 
mikä on ollut A Oy:n 

verovuoden 2010 
markkinaehtoisen voiton 
taso.""…asiassa on ensin 

ratkaistava, minkä 
laskentajärjestelmän 
mukaan yhtiön voiton 

markkinaehtoisuutta on 
tarkasteltava."

- US GAAP -
konsernitilinpäätös ja 

siirtohinnoittelun seuranta

- Voiton tason 
määrittämisessä ei ole 
kyse verotettavan tulon 

laskemisesta

→ Markkinaehtoisen 
voiton taso voidaan 

määrittää US GAAP:n 
mukaan

"Asiassa on seuraavaksi 
ratkaistava, mikä on ollut 

yhtiön markkinaehtoinen US 
GAAP -kirjanpitostandardin 

mukaan laskettu voiton 
taso."

- Ennakkosopimukselle on 
annettava  näyttöarvoa

- Muiden maiden 
veroviranomaiset 

hyväksyneet voiton tason

- Tappiollisia verrokkeja ei 
tule hylätä pelkästään 

tappioiden vuoksi

→ US GAAP:n mukaan 
määritetty 0,5 % voitto 
on ollut esillä olevissa 

olosuhteissa 
markkinaehtoinen



KHO 2021:73

▪ Ratkaisun vaikutuksia

– Ulkomaisten kirjanpitostandardien käyttö 

markkinaehtoisuuden todentamisessa

– Tappiollisten verrokkien huomioiminen

▪ Mitä jää avoimeksi?

– Kirjanpitostandardien vaikutus pitempään 

jatkuvaan tappiollisuuteen

– Verrokkihakujen merkitys

– Muiden valtioiden ennakkosopimusten ja 

päätösten näyttöarvo
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KHO 2021:127



KHO:n lyhennelmä 

A-konsernin emoyhtiössä A Oy:ssä oli toimitettu verotarkastus, jossa oli havaittu, ettei yhtiö ollut veloittanut kaikilta konsernin paikallisyhtiöiltä rojaltia (niin sanottu Concept Fee). 

Verotarkastajat olivat määrittäneet paikallisyhtiöiden markkinaehtoisen tuloksen tason ja siten niiltä perimättä jääneiden rojaltien määrät yhdeksän vertailukelpoisen yhtiön tuloksen 

perusteella. Vertailukelpoisten yhtiöiden tulosten tasot olivat olleet -0,24 prosenttia, 0,60 prosenttia, 1,07 prosenttia, 2,90 prosenttia, 3,70 prosenttia, 5,30 prosenttia, 8,40 prosenttia, 12,30 

prosenttia ja 13,50 prosenttia. Tulosten kvartiiliväli oli ollut 1,1–8,4 prosenttia ja mediaani 3,7 prosenttia. Kaikkien paikallisyhtiöiden rutiinituoton tasoksi verotarkastajat olivat määrittäneet 

4,5 prosenttia, jota A Oy oli myös käyttänyt Concept Fee -järjestelmän perusteena. A Oy:n verotuksia oli oikaistu yhtiön vahingoksi tämän mukaisesti.

A Oy vaati korkeimmassa hallinto-oikeudessa, että verotettavien tulojen oikaisupisteenä oli ensisijaisesti käytettävä kokonaisvaihteluvälin ylärajaa 13,5 prosenttia ja toissijaisesti 

kvartiilivälin ylärajaa 8,4 prosenttia.

Korkein hallinto-oikeus otti huomioon vertailukelpoisten yhtiöiden määrän, niiden tulosten hajonnan ja kokonaisvaihteluvälin laajuuden sekä sen seikan, että viiden vertailukelpoisen yhtiön 

tulos oli jäänyt alle A Oy:n Concept Fee -järjestelmässä käytetyn 4,5 prosentin, ja katsoi, että konsernin paikallisyhtiöiden markkinaehtoisen tuloksen tasoa määritettäessä vaihteluväliä oli 

voitu kaventaa OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden kohdassa 3.57 tarkoitetulla tavalla vertailukelpoisten yhtiöiden tulosten kvartiiliväliin.

Paikallisyhtiöiltä perityt rojaltit olisivat olleet markkinaehtoisia, jos A Oy olisi veloittanut paikallisyhtiöiltä Concept Feetä tai muuta rojaltia siten, että paikallisyhtiöiden tulokset olisivat olleet 

kvartiilivälillä. Tällöin A Oy:n elinkeinotoiminnan tulo ei olisi markkinaehtoisesta poikkeavan hinnoittelun johdosta jäänyt verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n 1 momentissa tarkoitetulla 

tavalla pienemmäksi kuin se muutoin olisi ollut. Siltä osin kuin paikallisyhtiöiden tulosten taso oli ylittänyt kvartiilivälin, yhtiön verotettaviin tuloihin tehtyjen lisäysten määrät oli tullut laskea 

oikaisemalla paikallisyhtiöiden tulokset markkinaehtoiselle tasolle eli kvartiilivälin ylärajaan 8,4 prosenttiin. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus kumosi toimitetut verotuksen oikaisut yhtiön 

vahingoksi ja poisti yhtiön verotettaviin tuloihin tehdyt lisäykset siltä osin kuin ne olivat perustuneet paikallisyhtiöiden liikevoittoprosentteihin välillä 4,5–8,4.

Verovuodet 2010–2012.

Laki verotusmenettelystä 31 §

KHO:2021:127 - Korkein hallinto-oikeus
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Taustaa

Taustaa

▪ Paikallisyhtiöt hyödynsivät 

huoltoliiketoiminnassaan konsernin emoyhtiön A 

Oy:n aineetonta omaisuutta

▪ A Oy perinyt ns. Concept Feetä osalta 

paikallisyhtiöstä

Rutiinituotto (4,5% liikevoittomarginaali) ja jäännösvoiton 

jako pääsääntöisesti 80/20

▪ Siirtohinnoittelumenetelmänä 

voitonjakamismenetelmä

Käsittely ennen KHO-ratkaisua

▪ Verotarkastus ja verotuksen oikaisut 2010-2012

– Veloituksen ulottaminen muihinkin yhtiöihin, jotka aineetonta 

hyödynsivät

– Rutiinituoton määrittämisessä oikaisupisteenä 4,5 % (yhtiön 

käyttämä oikaisupiste)

▪ Verotuksen oikaisulautakunta

– Hyväksyi osittain A Oy:n oikaisuvaatimuksen (poisti oikaisut 

kvartiilivälin sisältä)

▪ Helsingin HaO hylkäsi A Oy:n valituksen 
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Oikeudellinen arviointi 
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KHO:n esiin nostamat 

riidattomat seikat

▪ Verotettaviin tuloihin on 

voitu tehdä lisäyksiä ja 

määrätä 

veronkorotukset

▪ Verrokkijoukko ja 

vaihteluvälit

"Asiassa on 
ratkaistavana, minkä 

suuruisia lisäyksiä A Oy:n 
verovuosien 2010–2012 
verotettaviin tuloihin on 
tehtävä sen vuoksi, että 

yhtiö ei ole perinyt kaikilta 
sen konsernin 

paikallisyhtiöiltä 
markkinaehtoista 

korvausta, kun nämä ovat 
hyödyntäneet A Oy:n 

aineetonta omaisuutta."

- "Yhtiö on ensisijaisesti 
vaatinut, että 

verotettavien tulojen 
oikaisupisteenä on 

käytettävä 
kokonaisvaihteluvälin 

ylärajaa 13,5 prosenttia."

- Tulosten vaihteluväli on 
ollut -0,2–13,5 %.

- Tulosten välillä on siten 
hajontaa.

- Kokonaisvaihteluväliä 
on pidettävä laajana.

- Yhtiöiden lukumäärä ei 
myöskään ole vähäinen.

- Viiden vertailukelpoisen 
yhtiön tulos on jäänyt alle 

4,5 %

→ Vaihteluväliä on voitu 
kaventaa TPG  
kohdassa 3.57 

tarkoitetulla tavalla 
kvartiiliväliin

→ Ensisijainen 
vaatimus hylättiin

"Yhtiö on toissijaisesti 
vaatinut, että verotettavien 
tulojen oikaisupisteenä on 

käytettävä kvartiilivälin
ylärajaa 8,4 prosenttia."

- Markkinaehtoisten 
tulosten taso on 

määritettävä 
vaihteluväliltä 1,1–8,4 

prosenttia

- Lisäysten määrät on 
tullut laskea oikaisemalla 
paikallisyhtiöiden tulokset 
markkinaehtoiselle tasolle 
eli kvartiilivälin ylärajaan.

- Tämä on TPG:n kohdan 
3.60 mukainen lopputulos.

- Esillä olevassa asiassa 
tätä lopputulosta tukee 

myös se, että osa 
paikallisyhtiöistä on ollut 
oikeutettu suurempaan 

tulokseen kuin 
rutiinituotoksi määritettyyn 
4,5 prosentin liikevoittoon.

→ Toissijainen vaatimus 
hyväksyttiin



KHO 2021:127

▪ Ratkaisun vaikutuksia

– Kvartiilivälin käyttö

– Kvartiilivälin yläreuna

▪ Mitä jää avoimeksi?

– TPG:n kohtien 3.60-3.62 viitekehys
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Ajankohtaista OECD-hankkeista

Siirtohinnoittelun asiakasinfo 3.11.2021

Jenni Kaltiokallio



Kansainvälisen tuloverotuksen uudistamishankkeen 
pilari 1 (1/3)

▪ Lokakuuhun 2021 mennessä yhteensä 136 

valtiota Suomi mukaan lukien on liittynyt  

OECD:n kansainvälisen tuloverotuksen 

uudistusta koskevaan ja sen päälinjat 

kuvaavaan kannanottoon

▪ Hankkeen pilari 1  koskee verotusoikeuden 

osittaista uudelleenallokointia valtioiden 

välillä 

3.11.2021 Siirtohinnoittelun asiakasinfo53

https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.htm


Kansainvälisen tuloverotuksen uudistamishankkeen 
pilari 1 (2/3)

▪ Amount A

– Soveltamisala kattaa kaikista suurimmat ja kannattavimmat monikansalliset konsernit

▪ maailmanlaajuinen liikevaihto yli 20 miljardia euroa ja kannattavuus (profit before tax / revenue) yli 10 %   

▪ kaivannaiset ja säännellyt rahoituspalvelut on rajattu pois, mutta muita toimialaa tai toiminnan luonnetta koskevia rajauksia ei ole 

▪ liikevaihtorajaa voitaisiin laskea 10 miljardiin euroon onnistuneen implementoinnin seurauksena 7 vuoden kuluttua sopimuksen 

voimaantulosta

– Soveltamisalaan kuuluvan konsernin "residuaalivoitosta" 25 % allokoitaisiin "markkinavaltioille" (valtiot, joissa on 

esimerkiksi asiakkaita tai käyttäjiä) tuloperusteisen allokaatioavaimen avulla

▪ "residuaalivoitto" on se osuus voitosta (profit), joka on enemmän kuin 10 % liikevaihdosta (revenue)

– Valtiolle syntyy verotusoikeus (nexus), jos konsernille kertyy sieltä tuloa vähintään 1 miljoonaa euroa

▪ Valtioille, joiden BKT on alle 40 miljardia euroa, kyseinen tuloraja on 250 000 euroa

– Uudelleenallokaation aiheuttama kaksinkertainen verotus poistettaisiin joko vapautus- tai hyvitysmenetelmällä

▪ se erillisyhtiö tai ne erillisyhtiöt, joihin verovelvollisuuden katsotaan kohdistuvan valikoituvat siitä joukosta konserniyhtiöitä, jotka 

ansaitsevat residuaalivoittoja
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Kansainvälisen tuloverotuksen uudistamishankkeen 
pilari 1 (3/3)

▪ Riitojen ennaltaehkäisy ja ratkaisumekanismi 

– varmistaa Amount A:sta tai siihen liittyvistä asioista (esim. siirtohinnoittelu ja liiketulon verotus) aiheutuvan 

kaksinkertaisen verotuksen poistumisen

▪ Implementointi

– Amount A implementoidaan monenvälisellä valtiosopimuksella (MLC) ja tarpeellisilla kansallisen lainsäädännön 

muutoksilla siten että se voitaisiin saattaa voimaan vuonna 2023

– MLC edellyttää, että kaikki osapuolet poistavat kaikkien yritysten osalta kaikki voimassaolevat digipalveluveronsa 

sekä muut vastaavat yksipuoliset toimenpiteensä ja sitoutuvat olemaan ottamatta tällaisia käyttöön tulevaisuudessa

▪ Amount B

– Markkinaehtoperiaatteen soveltamista tiettyihin yksinkertaisiin (baseline) jakelu- ja markkinointitoimintoihin 

yksinkertaistetaan ja virtaviivaistetaan

– Tämä työ tulee saattaa loppuun vuoden 2022 kuluessa 
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COVID -19 ohjeistus (1/2) 

▪ "Guidance on the transfer pricing

implications of the COVID-19 pandemic" 

-ohjeistus julkaistu 18.12.2020
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https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/guidance-on-the-transfer-pricing-implications-of-the-covid-19-pandemic-731a59b0/


COVID -19 ohjeistus (2/2) 

▪ Ohjeistuksen tarkoituksena on selkeyttää sitä, miten markkinaehtoperiaate ja OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeissa ilmaistu tulkintaohjeistus soveltuu COVID-pandemian mahdollisesti 

aiheuttamissa erityisissä tilanteissa

– Kyseessä ei ole olemassa olevien OECD:n siirtohinnoitteluohjeisen täydennys tai päivitys 

▪ Ohjeistus keskittyy ja jakautuu neljään aihealueeseen: 

– (I) vertailuanalyysi, 

– (II) tappiot ja covid-19-pandemiasta johtuvat kulut, 

– (III) valtion myöntämät covid-19-tuet ja 

– (IV) siirtohinnoittelun ennakkosopimukset (advance pricing agreements, APA).

▪ Ohjeessa esitetään markkinaehtoperiaatteen käytännön soveltamista koskevia selventäviä 

kommentteja ja esimerkkejä

▪ Suoria vastauksia tai yleispäteviä ratkaisuja ei tarjota, tapauskohtainen analysointi ja arviointi 

tarpeen
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Muuta ajankohtaista

▪ BEPS Action 13 (Country by Country 

reporting)

– CbC raportoinnin minimistandardin arviointi (CbC 

2020 review) yhä meneillään

▪ OECD:n malliverosopimuksen 9 artiklan 

kommentaarin päivitys käynnissä

– liittyy läheisesti helmikuussa 2020 julkaistuun 

OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden päivitykseen 

(rahoitusliiketoimien siirtohinnoittelu)
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Lopetus


