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LYHENTEET 

APA = Advance pricing agreement (Kansainvälinen ennakkohinnoittelusopimus) 

EU= Euroopan Unioni 

EU TPD= EU Transfer pricing documentation (EU:n käytännesääntöjen mukainen 

siirtohinnoitteludokumentaatio) 

EVL= Laki elinkeinotulon verottamisesta 24.6.1968/360 

HE= Hallituksen esitys 

OECD= Organization for Economic Co-Operation and Development 

VML= Laki verotusmenettelystä 18.12.1995/1558 
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1 JOHDANTO 

1.1 Johdanto Aiheeseen 

Kansainvälisen kaupan lisääntyessä ja kaupan esteiden vähentyessä yritysten 

kansainvälisen liiketoiminnan määrä ja merkitys kasvaa. Kansainvälistä kauppaa 

harjoittavat nykyisin myös pienet yhtiöt. Yritysten toiminnan kansainvälistyessä 

joudutaan usein tilanteeseen, jossa on pohdittava, miten siirtohinnat konsernin sisällä 

asetetaan (Jaakkola ym. 2012: 19). Arviolta noin 60 prosenttia kansainvälisestä 

kaupasta tapahtuu konsernien sisällä (TJN 2013).   

Siirtohinnoittelussa on viime kädessä kysymys verotulojen jakautumisesta kahden 

valtion välillä. Verosopimuksilla on keskeinen rooli valtioiden välisen verotusvallan 

jakautumisessa. Verosopimuksilla voidaan välttää kahdenkertaista verotusta 

(Karjalainen & Raunio 2007: 17).  Siirtohinnoittelu itsessään ei ole laitonta, mutta 

markkinaehtoperiaatteiden vastaisten siirtohintojen asettaminen on (TJN 2013).   

Siirtohinnoitteludokumentaatio on avainasemassa, kun siirtohinnoittelua seurataan ja 

hallinnoidaan veroviranomaisten ja veronmaksajien toimesta. Viimeisen 

kahdenkymmenen vuoden aikana siirtohinnoitteludokumentaatio vaatimukset ovat 

yleistyneet maailmalla, kun entistä useammat maat ovat alkaneet vaatimaan 

siirtohinnoitteludokumentaatiota. Siirtohinnoitteludokumentaation merkitys kasvaa, 

kun rajat ylittävä kauppa lisääntyy ja siirtohinnoitteluun liittyvät ongelmat 

verotuksessa lisääntyvät (OECD 2013). 

Myös eri maiden lainsäätäjien ja verottajan mielenkiinto 

siirtohinnoitteludokumentaatiota kohtaan on lisääntynyt. Vaikka 

siirtohinnoitteludokumentaatiota koskevat lait ja säännökset ovat maakohtaisia, niitä 

kannattaa tarkastella globaalina ilmiönä. Maakohtaiset vaatimukset saattavat erota 

toisistaan huomattavan paljon siirtohinnoitteludokumentaatio vaatimusten kohdalla, 

mutta niitä pyritään saamaan lähemmäs toisiaan kansainvälisen yhteistyön avulla 

(OECD 2013). 
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1.2 Tutkimuksen tavoite ja rakenne 

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, (1) mitkä ovat siirtohinnoitteludokumentaation 

sisältövaatimukset, tarkoituksena on selvittää millaisia velvoitteita Suomen 

lainsäädäntö asettaa siirtohinnoitteludokumentaation sisällölle. (2) Miten EU:n 

käytännesäännöt ja OECD:n siirtohinnoitteluohjeet vaikuttavat 

siirtohinnoitteludokumentaatioon Suomessa ja maailmalla, tutkimalla minkälaisia 

säännöksiä siirtohinnoitteludokumentaatioon ja verosopimuksiin liittyy. Aiheita on 

tarkoitus tarkastella kansainvälisestä ja kotimaisesta näkökulmasta. 

Tutkimuksen lähteinä on käytetty pääosin kotimaista siirtohinnoitteluun liittyvää 

kirjallisuutta, alaan perehtyneiltä yrityksiltä saatavaa materiaalia sekä kotimaisia että 

ulkomaisia artikkeleita. Kotimainen kirjallisuuskatsaus on toiminut pohjana 

tutkielmalle. 

Tutkimuksen rakenne koostuu kuudesta eri kappaleesta. Ensimmäinen kappale 

sisältää johdannon aihepiiriin, toinen kappale käsittelee siirtohinnoittelua yleisellä 

tasolla ja avaa aiheen perusteita. Kolmannessa kappaleessa käsitellään kansainvälisiä 

verosopimuksia ja niiden syntymisprosessia.  

Neljännessä kappaleessa tutkitaan siirtohinnoitteludokumentaatiota yleisellä tasolla 

ja perehdytään sen säännöksiin. Viidennessä kappaleessa käsitellään 

siirtohinnoitteludokumentaatiosäännöksiä kansainvälisesti tutkimalla säännöksiä 

EU:n sisällä ja maailmalla. Kuudennessa kappaleessa syvennytään 

siirtohinnoitteludokumentaation sisältövaatimuksiin Suomessa.  
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2 SIIRTOHINNOITTELU 

2.1 Yleisesti 

Verotuksessa siirtohinnoittelulla tarkoitetaan samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden 

välisiä liiketoimia. Tyypillisesti etuyhteys syntyy samaan konserniin kuuluvien 

yhteisöjen välillä. Etuyhteydessä olevien osapuolten keskenään käytävissä 

liiketoimissa käytetty hinta vaikuttaa osapuolten verotettavan tappion tai voiton 

määrän (Jaakkola ym. 2012: 21). 

Toisistaan riippumattomien osapuolten väliseen kauppaan vaikuttavat markkinat ja 

aidosti neutraali neuvottelutilanne. Samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen välillä 

markkinat eivät välttämättä vaikuta samalla tavalla kuin riippumattomien osapuolten 

välillä, joten siirtohinnoittelu hinta niiden välillä voi poiketa riippumattomien 

osapuolten välisestä hinnasta (Jaakkola ym. 2012: 21). 

Kansainvälisesti on sovittu, että siirtohinnoittelun perustana tulisi käyttää 

markkinaehtoperiaatetta. Konsernin sisäisten liiketoimien tulee siis aina olla 

markkinaehtoisia ja niissä on käytettävä samoja ehtoja kuin riippumattomien 

osapuolten kanssa olisi käytetty.  Jos markkinaehtoperiaatteista on poikettu, voivat 

veroviranomaiset oikaista yhtiön tulon (Verohallinto 2013a). 

Etuyhteyden muodostavien yritysten väliset liiketoimet on dokumentoitava. 

Dokumentointi on verovelvollisen laatima kirjallinen selvitys liiketoimien 

hinnoittelusta. Dokumentoinnin tulee olla valmiina viimeistään kuuden kuukauden 

kuluttua verovuoden päättymisestä (Jaakkola ym. 2012: 21). 
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2.2 Etuyhteys 

VML 31 § mukaan liiketoimien osapuolten katsotaan olevan etuyhteydessä, jos 

liiketoimen osapuolella on toisessa osapuolessa määräysvalta. Osapuolella on 

määräysvalta toisessa osapuolessa, kun se välittömästi tai välillisesti omistaa yli 

puolet toisen osapuolen pääomasta tai, kun sillä on välittömästi tai välillisesti yli 

puolet toisen osapuolen kaikkien osakkeiden tai osuuksien äänimäärästä tai oikeus 

nimittää välillisesti tai välittömästi yli puolet toisen osapuolen hallituksen jäsenistä 

tai, kun sitä johdetaan yhteisesti toisen osapuolen kanssa tai se voi muutoin käyttää 

määräysvaltaa toisessa osapuolessa (HE 107/2006). 

2.3 Markkinaehtoperiaate 

Markkinaehtoperiaate on kansainvälisen siirtohinnoittelun perusperiaatteita. Sen 

mukaan etuyhteydessä toisiinsa olevien osapuolten välisissä liiketoimissa on 

noudatettava samoja ehtoja kuin riippumattomien osapuolten välillä. Liiketoimen 

ehtoja voidaan oikaista verotettavan tulon laskemista varten, mikäli ne eivät vastaa 

markkinaehtoperiaatetta (HE 107/2006) 

Käytännössä markkinaehtoperiaatteen soveltaminen ei aina ole yksinkertaista, sillä 

sen soveltamiseen on hankala saada riittävästi tietoa, jota sen tarkka soveltaminen 

edellyttää. Käytännön ongelmia aiheutuu myös, kun konserniyhtiöt käyvät kauppaa 

tuotteilla, joita ei ole sellaisenaan saatavilla avoimilta markkinoilta. Tämä johtuu 

usein siitä, että konsernien tuotteet voi olla pitkälle jalostettuja erikoistuotteita tai 

puolivalmisteita (Karjalainen & Raunio 2007: 46).   

Pelkkä tuotteiden samankaltaisuus avoimien markkinoiden kanssa ei kuitenkaan 

takaa markkinaehtoperiaatteen mukaisen vertailukohteen olemassaoloa, sillä vertailu 

voi olla vaikeaa toiminnan erikoislaatuisuuden vuoksi. Samaan konserniin kuuluvien 

yhtiöiden liiketoimien väliset ehdot voivat olla sellaisia, että ne eivät sopisi 

ulkopuolisten osapuolien välille, sillä samaan konserniin kuuluvat yhtiöt pyrkivät 

saavuttamaan samoja taloudellisia päämääriä (Karjalainen & Raunio 2007: 47).   
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2.4 Siirtohinnoitteluoikaisu 

VML 31 § sisältää siirtohinnoitteluoikaisun, mikäli siirtohinnoittelussa on poikettu 

markkinaehtoperiaatteesta.  Jos verovelvollisen ja tähän etuyhteydessä olevan 

osapuolen välillä on käytetty sopimusehtoja, joita ei käytettäisi riippumattomien 

osapuolten välisessä transaktiossa, minkä vuoksi verotettava tulo jää pienemmäksi tai 

tappio suuremmaksi kuin riippumattomien osapuolten välillä, lisätään tulon määrä 

verovelvollisen tuloihin sen mukaisesti kuin se olisi ollut riippumattomien 

osapuolten välillä. Oikaisu voidaan tehdä vain siten, että verotettavan tulon määrä 

kasvaa. Vaikka joissain tilanteissa tulisi tehdä tulonoikaisu alaspäin, näissä tilanteissa 

ei kuitenkaan VML 31 §:ää voida soveltaa (Jaakkola ym. 2012: 36-37). 

VML 31 § koskee myös kahden suomalaisen yrityksen välillä käytäviä liiketoimia. 

Kotimaisen etuyhteydessä tehdyn liiketoimen poikettaessa markkinaehtoperiaatteesta 

yhtiö ei voi vedota konserniavustukseen, sillä konserniavustuksen lukeminen 

antajansa kuluksi ja saajansa tuotoksi verotuksessa edellyttää konserniavustuksen 

laissa määriteltyjen edellytysten täyttymistä. Esimerkiksi sitä, että vastaavat meno- ja 

tulokirjaukset on tehty antajan ja saajan kirjanpidossa (Karjalainen & Raunio 2007: 

25).   

Liiketoimeksi katsotaan VML 31 §:ssä kaikki elinkeinotoiminnassa tai muussa 

taloudellisessa toiminnassa suoritetut liiketaloudelliset toimenpiteet. Liiketoimeksi 

katsotaan kaupallisten osto- ja myyntitoimien lisäksi rahoitustoimet, aineettoman 

omaisuuden luovutukset ja muut vastikkeelliset tai ilman vastasuoritusta tehdyt 

järjestelyt (Karjalainen & Raunio 2007: 26).   

Siirtohinnoitteluoikaisua voidaan soveltaa myös yrityksen toimiin yrityksen toisessa 

valtiossa sijaitsevan kiinteän toimipaikan kanssa. OECD:n malliverosopimuksen 7 

artiklan 2 kohdan mukaan kiinteän toimipaikan tuloksi luetaan se tulo, minkä 

toimipaikan olisi voitu olettaa tuottavan, jos se olisi ollut samalla alalla toimiva 

erillinen yritys (Jaakkola ym. 2012: 37). 

Siirtohinnoitteluoikaisua ei voida kuitenkaan soveltaa voittoa tavoittelemattomien 

yritysten hinnoitteluun. Esimerkiksi osuuskuntien tarkoitus on osuuskuntalain 2 §:n 
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mukaisesti harjoittaa taloudellista toimintaa siten, että osuuskuntien jäsenet käyttävät 

hyväksi sen tuottamia palveluita. Näin ollen osuuskunnan ei odoteta hinnoittelevan 

palveluitaan markkinaehtoperiaatteen mukaisesti. Tilanne voi kuitenkin olla 

erilainen, jos voittoa tavoittelemattomalle yritykselle siirretään tuloa 

markkinaehtoperiaatteen vastaisesti veronvälttämistarkoituksessa (Jaakkola ym. 

2012: 38). 

2.5 Siirtohinnoittelu menetelmät 

2.5.1 Yleisesti 

Siirtohinnoittelumenetelmien valinta ja soveltaminen pohjautuvat OECD:n ohjeisiin. 

Menetelmän valintaan vaikuttavat konsernin sisäisissä liiketapahtumissa osapuolina 

olevien yhtiöiden liiketoiminta ja näiden liiketapahtumiin liittyvät toiminnot ja riskit 

(Jaakkola ym. 2012: 73). VML 31 §:ssä vaaditun markkinaehtoperiaatteen 

toteutuminen voidaan osoittaa käyttämällä OECD:n ohjeissa mainittuja 

siirtohinnoittelumenetelmiä (Karjalainen & Raunio 2007: 65).  

Siirtohinnoittelumenetelmät jaetaan perinteisiin liiketoimimenetelmiin ja muihin 

menetelmiin. Perinteisiä menetelmiä ovat markkinahintavertailu, 

jälleenmyyntihintamenetelmä ja kustannusvoittomenetelmä. Muita menetelmiä ovat 

voitonjakamismenetelmä ja liiketoiminettomarginaali. VML 14 b §:n 1 momentin 6 

kohdan mukaan siirtohinnoitteludokumentaation tulee sisältää kuvaus 

siirtohinnoittelumenetelmästä ja sen soveltamisesta (Laaksonen ym. 2007: 36).   

Siirtohinnoittelumenetelmää valittaessa tulee löytää paras mahdollinen menetelmä 

kunkin konsernin sisäisen liiketapahtuman markkinaehtoisuuden arviointiin. 

Valinnassa tulee kiinnittää huomiota kunkin menetelmän vahvuuksiin ja 

heikkouksiin liiketapahtuman kannalta sekä arvioitava saatavilla olevan tiedon 

luotettavuus menetelmän soveltamiseen (Jaakkola ym. 2012: 73).  

OECD:n ohjeiden mukaan markkinaehtoperiaate ei edellytä useamman kuin yhden 

siirtohinnoittelumenetelmän soveltamista, joten käytännössä taloudellinen analyysi 

tehdään transaktioittain vain yhtä menetelmää käyttämällä. Monimutkaisempia 
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liiketoimia arvioitaessa voidaan kuitenkin käyttää useampaa menetelmää yhdessä, jos 

yhden menetelmän käyttö ei johda luotettavaan lopputulokseen (Karjalainen & 

Raunio 2007: 93). 

VML 14 b §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan siirtohinnoitteludokumentaation tulee 

sisältää kuvaus siirtohinnoittelumenetelmästä ja sen soveltamisesta (Laaksonen ym. 

2007: 36).   

2.5.2 Markkinahintavertailumenetelmä 

Menetelmässä liiketoimet hinnoitellaan vertailemalla etuyhteydessä tehtävien 

liiketoimien hintaa vertailukelpoisiin riippumattomien osapuolten kanssa tehtyihin 

liiketoimiin (Sisäinen verrokki). Vertailuun voidaan käyttää myös ulkopuolisten 

itsenäisten osapuolien välillä käyttämää hintaa (Ulkoinen verrokki). tosin niin 

sanottua sisäistä verrokkia pidetään suorempana keinona liiketoimien hinnan 

osoitukseen (Jaakkola ym. 2012: 76). 

Transaktiot ovat vertailukelpoisia: 

 Jos yritykset myyvät samaa tai vertailukelpoista tuotetta konserniyhtiöille ja 

ulkopuolisille  

 Jos samaa tai vertailukelpoista tuotetta ostetaan konserninyhtiöiltä sekä 

ulkopuolisilta. 

 Tai samaa tai vertailukelpoista tuotetta myydään ja ostetaan toisistaan 

riippumaattomien ulkopuolisten yritysten välillä.  

Transaktiot eivät ole vertailukelpoisia, jos vertailtavien osapuolten väliset erot 

vaikuttavat hintaan avoimilla markkinoille ja erojen vaikutusta hintaan ei pystytä 

kohtuullisen tarkasti oikaisemaan. Pienikin ero tuotteiden tai palveluiden välillä 

saattaa vaikuttaa hintoihin niin, että ne eivät ole enää vertailukelpoisia. (Karjalainen 

& Raunio 2007: 67-69). 

Käytännössä markkinahintavertailumenetelmää ei usein voida käyttää hintojen 

markkinaehtoisuuden todistamiseen, sillä usein ei saada riittävästi tietoa 
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vertailukohteista tai aidosti vertailukelpoisia liiketoimia ei löydy. Liiketoimet ovat 

harvoin vertailukelpoisia, vaikka konserni myisi samoja tuotteita ulkopuolisesti ja 

konsernin sisällä (Jaakkola ym. 2012: 77). 

Markkinahintavertailu on erityisen luotettava, kun riippumattomat yritykset myyvät 

täysin samanlaisia tuotteita keskenään (Jaakkola ym. 2012: 77). Tosin useimmiten 

yrityksen on hankala saada tarpeeksi tietoa kahden riippumattoman toimijan välisistä 

liiketoimista, jotta markkinahintavertailu voitaisiin toteuttaa luotettavasti. 

Käytännössä ulkoinen verrokki löytyy yleensä raaka-aineille tai arvopapereille, joilla 

käydään kauppaa pörssissä (Karjalainen & Raunio 2007: 68). 

2.5.3 Jälleenmyyntihintamenetelmä 

Jälleenmyyntimenetelmässä hinta saadaan, kun toiselta konserniyhtiöltä ostettu tuote 

jälleenmyydään konsernin ulkopuoliselle asiakkaalle. Menetelmän mukaan 

markkinaehtoinen hinta konsernin sisäisesti saadaan, kun myyntihinnasta 

ulkopuolisille vähennetään normaali jälleenmyyntikate (Jaakkola ym. 2012: 78).  

Jälleenmyynti katteen tulee olla kohtuullinen ja siinä tulee ottaa huomioon myyjän 

toiminnot ja riskit. Kohtuullinen jällenmyynti kate kattaa liiketoiminnan 

kustannukset, sekä toimintaan että riskeihin nähden kohtuullisen voiton (Karjalainen 

& Raunio 2007: 73).  

Jälleenmyyjän myyntikatetta verrataan katteeseen, jonka jälleenmyyjä saa myymällä 

konsernin ulkopuolisilta tahoilta hankittuja tuotteita (sisäinen verrokki). Vertailuun 

voidaan käyttää myös riippumattomilta yhtiöiltä hankittuja tuotteitta ja niistä saatua 

katetta, jos ne ovat samankaltaisia (ulkoinen verrokki) (Jaakkola ym. 2012: 78) . 

2.5.4 Kustannusvoittolisämenetelmä 

Kustannusvoittolisämenetelmässä tarkastellaan palvelun tai tavaran myyjän 

kustannuksia, jotka syntyvät palvelun tai tuotteen tuottamisesta. Kustannuksiin 

lisätään markkinaehtoinen voittolisä, jonka suuruuteen vaikuttavat myyjän 

liiketoiminnan riskit ja markkinaolosuhteet (Karjalainen & Raunio 2007: 78). 
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Kustannuspohja tulee määritellä tarkasti kustannusvoittolisämenetelmää soveltaessa, 

jotta vertailukelpoisuus voidaan varmistaa. Yrityksen tulee pitkällä tähtäimellä kattaa 

tuotteen tai palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Tosin hinta lyhyellä 

aikavälillä ei aina riipu kustannuksista (Jaakkola ym. 2012: 80). Toiminnan luonne ja 

osapuolten suhde vaikuttavat kustannuspohjan määrittämiseen (Karjalainen & 

Raunio 2007: 79). 

2.5.5 Liiketoiminettomarginaalimenetelmä 

Liiketoiminettomarginaalimenetelmää soveltaessa pyritään määrittämään yrityksen 

liikevoitto eri liiketoiminnoille ja vertaamaan sitä vastaaviin riippumattomien 

yritysten välisiin liiketoimiin (Jaakkola ym. 2012: 83).  Nettomarginaalia verrataan 

sopivaan vertailupohjaan, kuten liikevaihtoon, varoihin tai kustannuksiin 

(Karjalainen & Raunio 2007: 81). Liiketoiminettomarginaalimenetelmän yhteydessä 

vertailtavaa tunnuslukua verrataan vastaavaan tunnuslukuun konsernin myydessä 

ulkopuolisille tai itsenäisen verrokki yrityksen vastaavaan lukuun, jos konsernilla ei 

ole vertailukelpoisia liiketapahtumia (Jaakkola ym. 2012: 83).   

Käsitteenä nettomarginaali saattaa vaihdella maittain. Useimmiten vertailuun 

käytetään liikevoittoa (EBIT). Pääsääntönä on, että liikevoittoa käyttäessä yrityksen 

ja vertailukohteiden liikevoitot on laskettu samoin säännöin (Karjalainen & Raunio 

2007: 82). Menetelmä soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa yrityksen sisäisen 

liiketoimen toinen osapuoli tuottaa rutiinin omaisia tavaroita tai palveluita toiselle 

osapuolelle (Jaakkola ym. 2012: 83).   

2.5.6 Voitonjakamismenetelmä 

Voitonjakamismenetelmässä määritellään etupiiriin kuuluvien osapuolten välisten 

transaktioiden tai transaktion voiton määrä. Voitto jaetaan osapuolten kesken 

markkinaehtoisesti (Karjalainen & Raunio 2007: 86).  Voiton jakaminen edellyttää 

arviointia, jossa kunkin osapuolen käyttämä omaisuus, sekä riskien ja toimintojen 

jakautuminen otetaan huomioon (Jaakkola ym. 2012: 90).   

Voitonjakamismenetelmää voidaan käyttää tilanteisiin, joissa etupiiriin kuuluvat 
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osapuolet harjoittavat toimia yhdessä ja transaktioita ei voida tarkastella erikseen 

(Karjalainen & Raunio 2007: 86). 

Voitonjakamismenetelmän huono puoli on sen vaikea ja työläs soveltaminen, sillä 

tarkasteltavien liiketoimien tarpeellisten tietojen saaminen osapuolilta voi olla 

vaikeaa (Jaakkola ym. 2012: 91).   Menetelmässä voitot voidaan jakaa yhdistettyihin 

voittoihin tai jäännösvoittoihin. Yhdistetty voitto jaetaan yleensä toimintojen arvon 

keskinäisen suhteen perusteella. Jäännösvoitto jaetaan määrittelemällä molempien 

osapuolten rutiiniluontoisille liiketoimille ns. perustuotto, joka jaetaan osapuolten 

kesken (Karjalainen & Raunio 2007: 87). 
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3 VEROSOPIMUKSET 

3.1 Yleisesti 

Monet valtiot ovat tehneet keskenään verosopimuksia kahdenkertaisen verotuksen 

välttämiseksi. Verosopimukset ovat laintasoisia säännöksiä ja osapuolia sitovia. 

Sopimusten avulla valtiot pyrkivät jakamaan verotusoikeuttaan kansainvälisessä 

kaupankäynnissä. Suomen ja muiden maiden tekemät sopimukset pohjautuvat 

OECD:n malleihin. Sopimukset sisältävät useita artikloja, jotka liittyvät 

siirtohinnoitteluun (Jaakkola ym. 2012: 24). 

Kansainvälisiä sopimuksia tekemällä EU-valtiot voivat pyrkiä EU:n 

perussopimuksista ilmeneviin päämääriin. EU-maiden tekemät sopimukset eivät 

kuitenkaan suppeassa mielessä kuulu EU-oikeuteen. Joillain EU-maiden tekemillä 

kansainvälisillä verosopimuksilla, on kuitenkin suuri merkitys EU-maiden 

verotuksen kannalta. Näiden sopimuksien tulee olla EU:n vero-oikeuden mukaisia 

(Helminen 2012: 41). 

Verosopimusten ja Suomen sisäisen lainsäädännön markkinaehtoperiaatteeseen 

perustuvat tulonoikaisuun oikeuttavat normit ovat hyvin samankaltaisia. Näin ollen 

ne eivät yleensä ole ristiriidassa toistensa kanssa ja ne soveltuvat samankaltaisiin 

tilanteisiin. Verosopimus voi vain rajoittaa, mutta ei laajentaa sisäisestä 

lainsäädännöstä johtuvaa verotusoikeutta. Näin ollen tulonoikaisu voidaan tehdä 

vain, jos sisäisen lainsäädäntö sen sallii. Myöskään verosopimusten ensisijaisuudesta 

johtuen oikaisuun ei tule ryhtyä laajemmin kuin verosopimus sallii (Jaakkola ym. 

2012: 29). 

Yleisesti ajatellaan, että verosopimus ei rajoita sisäisen lainsäädännön tulonoikaisua, 

sillä verosopimuksen ei katsota vaikuttavan niihin sisäisiin lainsäädäntöihin, jotka 

määrittävät erien vähennyskelpoisuuden verotuksessa. Käytännössä verosopimusten 

ja sisäisen lainsäädännön välillä ilmenee harvoin ongelmia, vaikka teoriassa niissä 

saattaa olla ristiriitaisuuksia keskenään. Jos markkinaehtoperiaatteesta on poikettu, 

siihen voidaan yleensä puuttua sisäisen lainsäädännön perusteella ilman 

verosopimuksesta johtuvia rajoituksia (Jaakkola ym. 2012: 30). 
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3.2 Siirtohinnoitteluun liittyvät artiklat OECD:n malliverotussopimuksessa 

3.2.1 7. Artikla: Liiketulo 

Artiklassa määrätään, milloin liiketulo voidaan verottaa muussa kuin tulonsaajan 

asuinvaltiossa sekä miten tulo kohdennetaan sopimusvaltioon, jossa tulonsaajan 

kiinteä toimipaikka sijaitsee. Yrityksen liiketulon verottaminen muualla kuin 

yrityksen kotivaltiossa edellyttää kiinteää toimipaikkaa vieraassa valtiossa (Jaakkola 

ym. 2012: 24). 

Artiklassa määritellään kiinteään toimipaikkaan kohdistettava tulonmäärä, yleensä se 

vastaa OECD-maissa käytössä olevaa liiketulon käsitettä. Suomessa liiketuloksi 

määritellään EVL:n mukainen elinkeinotoiminnan tulo (Jaakkola ym. 2012: 25). 

Artiklan ensimmäisen kohdan mukaan tuloa verotetaan vain tulonsaajan 

asuinvaltiossa, jos toimintaa ei harjoiteta toisessa sopimusvaltiossa olevasta 

kiinteästä toimipaikasta. Tosin tämä ei vaikuta muissa artikloissa käsiteltävien 

tulojen verotukseen, kuten kiinteästä omaisuudesta saatuihin tuloihin, osinkoihin, 

korkoihin tai rojalteihin (Jaakkola ym. 2012: 25). 

Kiinteän toimipaikkaan kohdennettava tulo muodostuu tuloista, jotka saadaan 

riippumattomien ja etuyhteydessä olevien osapuolten kanssa käydyistä liiketoimista. 

Kohdennettaessa etuyhteydessä olevien osapuolten kanssa saatavista toimista saatuja 

tuloja kiinteään toimipaikkaan sovelletaan erillisyhtiöperiaatetta sekä 

markkinaehtoperiaatetta (Jaakkola ym. 2012: 25). 

3.2.2 9. Artikla: Markkinaehtoperiaate ja tulonoikaisu 

Kansainvälisen siirtohinnoittelun lähtökohta on markkinaehtoperiaate, jonka mukaan 

etuyhteydessä olevien yhteisöjen on noudatettava samoja ehtoja kuin 

riippumattomien osapuolten välisissä toimissa. Mikäli ehdot poikkeavat siitä, mitä ne 
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olisivat olleet riippumattomien osapuolten välillä, voidaan kaikki näin saatu tulo 

lukea yrityksen tuloon ja verottaa sen mukaisesti. 

Suurin osa Suomen solmimista verosopimuksista sisältää 9. artiklan, näin ollen se 

vaikuttaa lähes aina verotustilanteisiin Suomen ja toisen sopimusvaltion välillä. 

Verosopimuksissa ei ole tarkemmin määritelty, milloin tulo on vähennyskelpoista ja 

milloin veronalaista, joten sopimusvaltiot itse määrittävät nämä sisäisessä 

verotuksessaan (Jaakkola ym. 2012: 28). 

3.2.3 25. Artikla: Keskinäinen sopimusmenettely 

Jos uhkana on kahdenkertaisen verotuksen syntyminen, on jäsenmailla mahdollisuus 

keskinäiseen sopimusmenettelyyn. Menettelyä voidaan käyttää muun muassa 

erilaisissa tulkintaristiriidoissa. Kahdenkertaisen verotuksen tilanteen syntyessä EU:n 

jäsenvaltioiden välille voidaan sopimusmenettely käynnistää EU:n 

arbitraatiosopimuksen pohjalta (Jaakkola ym. 2012: 25). 

Menettelyssä pyritään ratkaisemaan verosopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa 

syntyvät ongelmat. Osapuolina olevien maiden viranomaiset voivat myös keskenään 

neuvotella kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta sellaisissa tapauksissa, joita ei 

ole erikseen säädelty sopimuksessa (Karjalainen & Raunio 2007: 22). 

 

3.3 Kansainvälinen ennakkohinnoittelusopimus - Advance Pricing Agreement 

(APA) 

3.3.1 Yleisesti 

Ennakkohinnoittelusopimuksella ns. APA-sopimuksella tarkoitetaan menettelyä, 

jossa sovitaan veroviranomaisten kanssa tiettyjen konsernin sisäisten liiketoimien 

hinnoittelusta tietylle ajanjaksolle. Ennakkohinnoittelusopimus voidaan muodostaa 

kahden tai useamman valtion välille, jolloin valtiot sopivat, miten etuyhteydessä 

olevien yhteisöjen liiketoimia verotetaan. Ennakkohinnoittelusopimus voidaan 
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muodostaa myös valtion ja yhden tai useamman verovelvollisen kesken, jolloin 

kyseessä on niin sanottu yksipuolinen sopimus (Jaakkola ym. 2012: 334). 

APA:aa pidetään yleisesti toimivana keinona estää kahdenkertaisen verotuksen 

tilanteita ja sen suosio kasvanut, kun viranomaisten mielenkiinto siirtohinnoittelua 

kohtaan on lisääntynyt. APA:n avulla voidaan luoda varmuutta ja ennustettavuutta 

konsernien kansainvälisesti käytävän sisäisen kaupan verotukseen (Jaakkola ym. 

2012: 335). 

Yksipuolinen APA, jossa osapuolina ovat yksi valtio ja yksi tai useampi 

verovelvollinen antaa verovelvolliselle varmuutta siitä, miten siirtohinnoittelua 

verotetaan yhdessä valtiossa. Se ei ole varsinaisesti keino kaksinkertaisen verotuksen 

poistamiseen, sillä transaktion toisen osapuolen veroviranomainen ei ole sitoutunut 

kyseiseen sopimukseen ja voi näin ollen arvioida asian toisella tavalla (Karjalainen & 

Raunio 2007: 225). 

Yksipuolisen APA:n säännökset sisältyvät yleensä kunkin valtion lainsäädäntöön, 

sillä kyse on vain paikallisen veroviranomaisen ja yhden tai useamman 

verovelvollisen välisestä sopimuksesta. Joissakin maissa on käytössä sekä 

ennakkotietomenettely että erilliset säännöt yksipuolisesta APA:sta. Joissain maissa 

on vain säännöt APA:sta eikä ennakkotietomenettelystä ollenkaan. 

Ennakkotietomenettely koetaan yleisesti ottaen suppeammaksi kuin APA, sillä se 

nojautuu pitkälti laintulkintaan (Jaakkola ym. 2012: 337). 

Kahden- ja monenkeskinen APA pohjautuvat valtioiden toimivaltaisten 

viranomaisten sopimuksiin. Perusta monenkeskiseen APA:n löytyy OECD:n 

malliverosopimuksen 25. Artiklasta. Sen mukaan sopimusvaltioiden viranomaisten 

on pyrittävä keskinäisin sopimuksin ratkaisemaan sopimuksen soveltamisessa tai 

tulkitsemisessa syntyvät vaikeudet. Sopimusvaltiot voi myös sääntöjen puitteissa 

neuvotella kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta. Säännöt edellyttävät 

kahdenkeskisen APA:n hakemiselta ainoastaan, että siirtohinnoittelu mahdollisesti 

aiheuttaisi kaksinkertaisen verotuksen tai aiheuttaisi vaikeuksia verosopimuksen 

tulkinnassa (Karjalainen & Raunio 2007: 227). 
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Monenkeskisen APA:n tekemiseen ei ole erillisiä sääntöjä, vaan niissä sovelletaan 

yhtä aikaa useita kahden valtion välisiä verosopimuksia. Siten ne perustuvat 

verosopimusten keskinäistä sopimusmenettelyä koskeville määräyksille. Osissa 

valtioista on kuitenkin voimassa APA-menettelyä koskevia lainsäädäntöjä ja 

viranomaisohjeistuksia. Menettely monenkeskisen APA:n tekemiseen alkaa 

verovelvollisen aloitteesta (Karjalainen & Raunio 2007: 226-227). 

APA:aa hakeva yritys myös määrittelee, mihin se APA:aa hakee. APA voi kattaa 

esimerkiksi pelkästään kahden yhtiön väliset tietyn tyyppiset transaktiot tai se voi 

kattaa kaikki konsernin tietyn tyyppiset transaktiot ja jopa kaikki konsernin 

siirtohinnoitteluasiat. Yrityksillä ei ole varsinaista oikeutta saada APA:aa, vaan sen 

myöntäminen perustuu viranomaisten harkintaan. APA saattaa jäädä antamatta, 

koska viranomaiset eivät ota asiaa käsiteltäväksi tai he eivät pääse sopimukseen, 

miten APA:n siirtohinnoittelukysymys tulisi ratkaista (Karjalainen & Raunio 2007: 

227). 

Kahdenkeskinen ja monenkeskinen APA estävät tehokkaasti kahdenkertaisen 

verotuksen syntyä, koska kahden tai useamman valtion viranomaiset ovat sopineet 

transaktioiden hinnoittelusta ja transaktion molempien osapuolten verotuksesta, joten 

transaktioon ei kohdistu kaksinkertaista verotusta tai nollaverotusta. Näin ollen ne 

ovatkin OECD:n ja EU:n siirtohinnoittelufoorumin suosittelemia (Karjalainen & 

Raunio 2007: 225). 

Eu:n siirtohinnoittelufoorumin mukaan jäsenvaltion tulisi yksipuolista APA:aa 

harkitessaan myös miettiä mahdollisuutta saada muita jäsenvaltioita mukaan 

APA:aan. Viranomaiset eivät kuitenkaan voi tehdä yksipuolisesta APA:sta kahden- 

tai monen välistä ilman APA:aa hakeneen konsernin suostumusta. Tosin 

viranomaiset voivat jättää yksipuolisen APA:n myöntämättä, jos kahdenvälinen tai 

monenkeskinen APA olisi tilanteeseen sopivampi (Karjalainen & Raunio 2007: 226). 

EU:n ennakkohinnoittelusopimusohjeissa on ohjeistettu, miten jäsenvaltioiden tulisi 

toteuttaa ennakkohinnoittelusopimusmenettely. Niissä kuvataan yksityiskohtaisesti 

tavallisesti sopimuksen tekoon sisältyvät vaiheet, sekä annetaan ohjeita neuvottelussa 

osapuolena oleville verovelvollisille (Helminen 2012: 228). 
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Verotarkastukset ovat mahdollisia myös Apa:n voimassaolon aikana, Apa:ssa 

mainittujen liiketoimien ehdoista ei saa poiketa sopimuksen ollessa voimassa. Apa 

sitoo siinä mukana olevia veroviranomaisia, mikäli verovelvollinen toimii 

sopimuksen ehtojen mukaisesti, tällöin verovelvollista tulee verottaa sopimuksen 

mukaisesti (Jaakkola ym. 2012: 335). 

APA:n avulla verovelvollinen voi säästää 

siirtohinnoitteludokumentaatiokustannuksissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa APA:n 

piirissä olevien transaktioiden osalta verovelvollisen ei tarvitse vertailuanalyysiä 

tehdessään etsiä uusia vertailukohteita vuosittain vaan vanhojen vertailuyritysten 

tietojen taloudellisten tietojen päivittäminen riittää. Näin ollen yritys joutuu 

käyttämään vähemmän resursseja siirtohinnoitteludokumentaation tekoon (Marc etc. 

2006:109). Myös monissa muissa maissa APA:n alaisten transaktioiden 

siirtohinnoitteludokumentointi on helpompaa kuin sen alaisuuteen kuulumattomien 

transaktioiden dokumentointi (TP Week 2013). 

Apa:n haittapuolena on sopimuksen osallisina olevilta yhtiöiltä vaadittava tiedon 

määrä. Veroviranomaiset saattavat vaatia osallisilta yrityksiltä enemmän tietoa kuin 

normaalin verotarkastuksen yhteydessä vaadittaisiin. Veroviranomaiset saattavat 

myös tarkistaa sopimuksen piirissä olevat liiketoimet normaalia tarkemmin. 

Veroviranomaiset voivat käyttää väärin saamansa tietoa esimerkiksi tarkastamalla 

sopimusta edeltäviä verovuosia saamiensa tietojen johdosta (Jaakkola ym. 2012: 

336). 

3.3.2 Prosessi 

Ennakkohinnoittelusopimusmenettely alkaa verovelvollisen hakemuksella. Ennen 

hakemuksen tekemistä verovelvollisen on syytä neuvotella etukäteen 

veroviranomaisten kanssa ja tiedustella sopiiko ennakkohinnoittelusopimusmenettely 

kyseiseen tapaukseen. Mikäli sopimus koskee useita verohallintoja, tulee 

verovelvollisen olla yhteydessä kaikkiin verohallintoihin. Neuvotteluita käydään 

kaikkien osana olevien verohallintojen kanssa ja melko pian verohallinnot joutuvat 

käymään neuvotteluita myös keskenään asian tiimoilta. Verohallinto ilmoittaa 

mahdollisimman pian epävirallisten neuvotteluiden pohjalta, voidaanko 
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verovelvollisen myöhemmin tekemä virallinen hakemus hyväksyä (Helminen 2012: 

230). 

Epävirallisissa neuvotteluissa on sovittava siitä, mitä tietoja ja asiakirjoja 

verovelvollisen tulee esittää virallisessa hakemuksessa. Verovelvollisen tulee antaa 

sopimuksen piirissä oleville verohallinnoille kaikki tarpeelliset tiedot, joita tarvitaan 

ennakkohinnoittelusopimusmenettelyn soveltuvuuden arviointiin kyseisessä 

tapauksessa. Tarpeellisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot verovelvollisista ja näiden 

liiketoimista, mitkä tulevat sopimuksen piiriin. Myös tiedot 

siirtohinnoittelumenetelmästä ja sopimuksen toivotusta kestosta tulisi sisällyttää 

verohallinnolle annettaviin tietoihin (Helminen 2012: 230). 

Virallista ennakkohinnoittelusopimusmenettelyä koskeva hakemus tulee tehdä niin 

pian kuin mahdollista. Se tulee jättää sekä verovelvollisen asuinvaltion 

verohallinnolle että samaan muille sopimuksen piiriin kuuluville verohallinnoille. 

Verohallinnon tulee ilmoittaa hakijalle mahdollisimman nopeasti, onko hakemus 

hyväksytty viralliseen käsittelyyn sekä pyytää lisäasia kirjoja sopimuksen arviointia 

varten. EU:n ohjeiden mukaisesti verohallinnon on hyväksyttävä hakemus, jos kaikki 

edellytykset täyttyvät (Helminen 2012: 230). 

Viralliseen hakemukseen tulisi liittää kaikki ne tiedot, joita verohallinto tarvitsee 

asian käsittelemiseen ja sopivan siirtohinnoittelumenetelmän määrittämiseen. EU:n 

ennakkohinnoittelusopimuksia koskevista ohjeista löytyy suuntaa antava luettelo 

tarvittavista tiedoista. Koska ohje on suuntaa antava, saattaa osa ohjeissa mainituista 

tiedoista olla tarpeettomia, mutta joissain tapauksissa verohallinto voi vaatia 

lisätietoa joidenkin asioiden osalta. Tarkat vaatimukset vaadittaville tiedoille 

kannattaa sopia verohallinnon kanssa, jotta verohallinto saa tarvittavat tiedot 

haltuunsa ilman lisävaatimuksia (Helminen 2012: 231). 

Viralliseen hakemukseen tarvittavia tietoja ovat esimerkiksi tietoja liittyen 

verovelvolliseen aikaisempaan toimintaan, joilla on merkitystä tulevaa toimintaa 

arvioitaessa. EU:n siirtohinnoitteludokumentaation (EUTPD) käytännesääntöihin 

perustuva asiakirja on hyvä pohja ennakkohinnoittelusopimusta koskevalle 

hakemukselle. Sen lisänä voidaan käyttää muita siirtohinnoitteluun liittyviä 
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dokumentteja ja asiakirjoja. Ohjeiden mukaan verovelvollisiin kohdistuvat 

asiakirjavaatimukset eivät saa olla liian tiukkoja (Helminen 2012: 231). 

Sopimuksen laajuutta määriteltäessä verovelvollisen on selvitettävä syyt tiettyjen 

liiketoimien mukaan ottamiselle sopimukseen ja syyt tiettyjen liiketoimien 

jättämisestä sopimuksen ulkopuolelle. Toiminta-arvion sisältö määrittyy 

sopimukseen sisältyvien verovelvollisten ja liiketoimien mukaan. Sen tulee sisältää 

tiedot toiminnasta, riskeistä ja toimintaan liittyvästä varallisuudesta. Kaikista 

sopimukseen liittyvästä toiminnasta on esitettävä kuvaus, josta ilmenee niiden 

taloudellinen merkitys yrityksen kannalta (Helminen 2012: 232). 

Verohallinnon viranomaisten tulee mahdollisimman pian hakemuksen jättämisen 

jälkeen vahvistaa aikataulu ennakkohinnoittelusopimuksen käsittelylle (Helminen 

2012: 232). APA- prosessia on yleisesti pidetty hitaana ja kalliina prosessina, jonka 

vuoksi sen koetaan soveltuvan parhaiten isoille yhtiöille. Joissain maissa APA:n 

vireille panosta perittävä viranomaismaksu on niin suuri, että pienet yhtiöt eivät 

halua aloittaa prosessia (PWC 2012b).   

Esimerkiksi Venäjällä APA-menettelyn aloittamisesta peritään 50000 dollarin 

viranomaismaksu. Maksusta huolimatta Venäjän historian ensimmäisen APA- 

sopimus syntyi vuonna 2012 erään venäläisen öljy-yhtiön aloitteesta (PWC 2012b). 

Kaikissa maissa APA-menettelyn aloittamisesta ei peritä maksua ollenkaan (Jaakkola 

ym. 2012: 336).  

Hakemuksen arviointivaiheessa kukin asianomainen verohallinto tarkastaa 

hakemuksen päättääkseen, voidaanko ehdotettu siirtohinnoittelukohtelu hyväksyä. 

Tässä vaiheessa verohallinto määrittää ennakkohinnoittelusopimukselle asetettavat 

ehdot. Arviointi tulee toimittaa niin pian kuin mahdollista, jotta neuvottelut voidaan 

aloittaa. Osana olevien verohallintojen tulee olla toisiinsa yhteydessä, mikäli se 

edistää sopimuksen syntymistä. Jos verohallinnon ja verovelvollisen arvio 

ennakkohinnoittelusopimuksesta eroaa hakemuksesta, on asiasta keskusteltava 

verovelvollisen kanssa (Helminen 2012: 233). 
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Verovelvollisen tulee avustaa verohallintoja arviointiprosessissa toimittamalla näiden 

pyytämiä tietoja mahdollisimman nopeasti. Samat tiedot tulee toimittaa kaikille 

mukana oleville verohallinnoille. Verohallinnon tulee pyytää vain oleellisia tietoja, 

jotta arvioinnista koituva taakka ei olisi liian suuri verovelvolliselle. Verohallintojen 

tulee nopeuttaa menettelyä esittämällä lisätietopyyntönsä yhdessä muiden osallisena 

olevien verohallintojen kanssa (Helminen 2012: 233).  

Arvioinnin valmistuttua verohallinnon on pyrittävä käynnistämään neuvottelut asian 

muiden osapuolien kanssa. Toisten mukana olevien verohallintojen tulee saada omat 

arviointinsa valmiiksi. Alustavat neuvottelut voidaan aloittaa jo ennen arvioinnin 

valmistumista, jos se nopeuttaa prosessia. Verohallintojen tulee neuvotella keskenään 

siirtohinnoittelukohtelun yksityiskohdista. Myös verovelvollinen voi saada 

mahdollisuuden osallistua kokouksiin ja kommentoida asiasisältöä, mikäli 

verohallinto antaa tähän luvan (Helminen 2012: 234). 

Useimmiten sopimuksia tehdessä kunkin verohallinnon on laadittava kannanotto, 

joka sisältää tehdyn arvioinnin. Kantojen virallisen vaihtamisen on tapahduttava 

mahdollisimman pian hakemuksen vastaanottamisen jälkeen. Viranomaisten ei 

tarvitse vaihtaa kantoja keskenään, mikäli vaihtamattomuudella nopeutetaan 

prosessia. Tosin yleensä kantojen vaihdolla viranomaisten kesken ennen 

neuvottelujen alkamista voidaan ratkaista erimielisyydet tehokkaammin (Helminen 

2012: 234).  

Ennakkohinnoittelusopimuksen neuvotteluprosessin kesto vaihtelee maittain. 

Nopeimmillaan asian käsittelyyn menee 1-2 vuotta. EU:n ohjeiden mukainen 

suositus on, että käsittelyn ei tulisi kestää yli 18 kuukautta (Jaakkola ym. 2012: 337). 

Ennakkohinnoittelusopimukset edellyttävät virallista sopimusta osapuolina olevien 

verohallintojen välillä, jotta osallisina olevat verovelvolliset saavat varmuuden 

liiketoimiensa verokohtelusta. Myös verovelvollisen tulee hyväksyä sopimuksen 

ehdot.  EU:n ohjeiden mukaan sopimuksessa on mainittava kaikki sitovuuden ehdot. 

On ensisijaisesti verovelvollisen päätettävissä, mitkä liiketoimet ja konsernin yhtiöt 

sisällytetään ennakkohinnoittelusopimukseen (Helminen 2012: 234). 
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Ennakkohinnoittelusopimuksen taannehtivaa soveltamista voidaan harkita, jos sen 

avulla voidaan ratkaista erimielisyyksiä. Sopimusta edeltävän ajan olosuhteiden tulee 

vastata nykyisiä olosuhteita, jotta sopimusta voidaan soveltaa taannehtivasti. 

Sopimuksen taannehtiva soveltaminen riippuu kunkin maan sisäisestä 

lainsäädännöstä. EU:n ohjeiden mukaan sopimusta tulisi soveltaa taannehtivasti vain 

verovelvollisen suostumuksesta (Helminen 2012: 236). 

3.4 Euroopan Unionin säädökset  

3.4.1 Yleisesti 

Eu:n siirtohinnoittelua koskevat säädökset voidaan jakaa kahteen osaan, Eu:n 

jäsenvaltioiden kesken tehtyyn yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen 

poistamiseksi (niin sanottuun arbitraatiosopimukseen) ja EU:n 

siirtohinnoittelufoorumiin. Arbitraatiosopimus on jäsenvaltioita laintasoisesti sitova, 

joten sitä sovelletaan myös Suomen verotuksessa. Siirtohinnoittelufoorumin ohjeet ja 

suositukset eivät ole laintasoisesti sitovia määräyksiä vaan lähinnä suositusluontoisia 

ohjeita (Jaakkola ym. 2012: 58). 

3.4.2 Arbitraatiosopimus 

Eu:n arbitraatiosopimus tarkoituksena on varmistaa, että eri jäsenmaissa 

etuyhteydessä olevia yrityksiä koskeva siirtohinnoitteluoikaisu ei johda 

kaksinkertaiseen verotukseen. (Karjalainen & Raunio 2007: 42). 

Arbitraatiosopimuksen solmiminen perustui EY-sopimuksen 293 artiklaan, jonka 

mukaan jäsenvaltiot voivat ruveta neuvottelemaan keskenään monenkertaisen 

verotuksen poistamiseksi (Helminen 2012: 237). 

Arbitraatiosopimus ei tule automaattisesti voimaan uusissa jäsen valtioissa niiden 

liittyessä EU:hun johtuen arbitraatiosopimuksen oikeudellisesta luonteesta, joten 

kunkin uuden jäsenvaltion on erikseen liityttävä sopimukseen. Arbitraatiosopimus ei 

varsinaisesti ole osa EU-oikeutta, vaan jäsenvaltioiden solmima multilateraalinen 

sopimus. Tämän vuoksi EU-tuomioistuimella ei ole valtuuksia tulkita 
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arbitraatiosopimusta. Sopimuksen suhde kansalliseen lainsäädäntöön määräytyy 

pitkälti jäsenvasenvaltion kansallisen lainsäädännön pohjalta (Helminen 2012: 237). 

Arbitraatiosopimuksen avulla säädellään sopimusmenettelyitä ja asetetaan 

viranomaisille ratkaisupakko ongelmatilanteissa. Veroviranomaisten tulee päästä 

ratkaisuun kahden vuoden kuluessa, mikäli tämä ei toteudu, veroviranomaisten on 

asetettava neuvoa-antava toimikunta, joka antaa lausunnon asiasta. Sopimuksen 

tavoitteena kuitenkin on, että sopimusvaltioiden veroviranomaiset pääsisivät asiassa 

sopuun ilman toimikunnan asettamista. Yleensä jäsenvaltioiden viranomaiset eivät 

päästä asioiden käsittelyä toimikunnan asettamisvaiheeseen asti, vaan pyrkivät 

sopimaan ne kahden vuoden sisällä (Karjalainen & Raunio 2007: 43). 

Sisällöltään Arbitraatiosopimus on hyvin samankaltainen kuin OECD:n 

malliverotussopimuksen 25. artikla. Arbitraatiosopimuksen etuna kuitenkin on 

kahden vuoden määräaika, joka velvoittaa viranomaisia pääsemään sopuun asian 

suhteen kahden vuoden sisällä. OECD:n malliverotussopimus sisältää vain 

suositustasoisen ohjeen kahden vuoden määräajasta. Jos konsernilla on tarve 

käynnistää prosessi kahdenkertaisen verotuksen oikomiseksi, kannattaa se tehdä 

arbitraatiosopimuksen avulla, sillä silloin ratkaisuun päästään kahden vuoden sisällä 

(Jaakkola ym. 2012: 59). 

Arbitraatiosopimus sisältää tulkintasäännön siitä, miten sopimusta tulee tulkita. Jos 

asian yhteydessä ei muuta ilmene, katsotaan jokaisella ilmaisulla, jota ei ole 

arbitraatiosopimuksessa erikseen määritelty, olevan se merkitys, mikä sillä on 

valtioiden välisessä kaksinkertaista verotusta koskevassa sopimuksessa. Tämä 

tulkintasääntö ei kuitenkaan auta tilanteissa, joissa valtioiden välillä ei ole 

verosopimusta tai joissa verosopimus ei sisällä tulkittavaa termiä. Vaikka 

verosopimus sisältäisikin kyseisen termin, verosopimus saattaa viitata termin 

tulkinnan osalta kansalliseen lainsäädäntöön (Helminen 2012: 238). 

Arbitraatiosopimuksen tulkinnassa voidaan käyttää tarpeen tullen apuna OECD:n 

malliverosopimusta tai OECD:n siirtohinnoitteluohjeita. Epäselvissä tapauksissa 

voidaan käyttää Wienin sopimuksen kansainvälisiä sopimuksia koskevia 

tulkintasääntöjä (Helminen 2012: 238). 
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Euroopan unionin neuvosto on antanut ohjeet koskien arbitraatiosopimuksen 

soveltamista. Kyseessä on poliittinen sitoumus, joka ei vaikuta jäsenvaltioiden 

oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Ohjeet kuitenkin antavat yrityksille ja viranomaisille 

perustan, miten arbitraatiosopimusta tulkitaan. Tällä on merkitystä 

luottamuksensuojan kannalta (Helminen 2012: 239). 

Arbitraatiosopimuksen mahdollistama toimivaltaisten viranomaisten välinen 

neuvottelu ja välitysmenettely edellyttää monenkertaisen verotuksen poistamista, jos 

välitysmenettely on jo aloitettu. Kansalliset tuomioistuimet ovat viimesijaisia 

arbitraatiosopimuksen tulkitsijoita, mikä voi johtaa eriäviin tulkintoihin eri 

sopimusvaltioissa (Helminen 2012: 239). 

Välitysmenettely koskee EU-valtioissa olevien sekä juridisesti itsenäisten 

konserniyhtiöiden pääkonttorin että sivuliikkeiden välistä monikertaista verotusta. 

Sen avulla voidaan poistaa kansainvälinen taloudellinen kahdenkertainen verotus ja 

kansainvälinen juridinen kaksinkertainen verotus. Sopimuksen perustana on 

markkinaehtoperiaatteen noudattaminen (Helminen 2012: 239). 

Useimmiten markkinaehtoperiaatteesta poikkeavaan siirtohinnoitteluun vaikuttavat 

lähinnä muut kuin veron määrästä johtuvat syyt. Esimerkiksi valmistustoimintaa 

harjoittavat yritykset saattavat määritellä myyntiyhtiön hinnat omalla tavallaan tai 

kannustaa myyntiyhtiöitä pitämään ostohinnat korkealla toiminnan tehostamiseksi. 

Yleisesti ottaen vain harvoin siirtohinnoittelujärjestelyillä pyritään veron 

minimoimiseen, tosin sekin on sallittua markkinaehtoperiaatteen puitteissa 

(Karjalainen & Raunio 2007: 235). 

Siirtohintojen oikaiseminen toisessa maassa johtaa kaksinkertaiseen verotukseen, jos 

siirtohintoja ei oikaista myös transaktion toisen osapuolen verotuksessa. Oikaisun 

tarve saattaa ilmetä, kun yritys havaitsee siirtohinnoitteluvirheen, jonka se oma-

aloitteisesti oikaisee (Karjalainen & Raunio 2007: 236). 

Arbitraatiosopimus soveltuu, jos kyseessä on markkinaehtoperiaatteesta poikkeavan 

siirtohintaoikaisun aiheuttama monenkertaisen verotuksen riski. Muusta syystä 

aiheutuva monenkertaisen verotuksen riski ei kuulu arbitraatiosopimuksen 
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soveltamisalaan. Arbitraatiosopimusta voidaan soveltaa myös silloin, jos jokin 

asianomaisista yrityksistä on tuottanut tappiota eikä voittoa, eikä siirtohintaoikaisu 

siksi johtaisi välittömiin veroseuraamuksiin vaan ainoastaan tappion pienentymiseen. 

Verotuksen tasolla ei ole merkitystä, kunhan sama tulo luetaan tai on vaarana, että se 

luetaan kahdessa eri sopimusvaltiossa yrityksen tuloksi (Helminen 2012: 240). 

Arbitraatiosopimus koskee ainoastaan sopimusvaltioissa olevia yrityksiä. 

Sopimuksessa ei kuitenkaan ole määritelty termiä sopimusvaltiossa oleva yritys, 

joten on hieman epäselvää, mitä termi kattaa. Sanamuodon perusteella on kuitenkin 

selvää, että termillä tarkoitetaan sopimusvaltiossa olevan yrityksen toisessa 

sopimusvaltiossa sijaitsevaa kiinteää toimipaikkaa, joka tulkitaan sijaintivaltion 

yritykseksi (Helminen 2012: 240). 

Arbitraatiosopimus kattaa kaikki mahdolliset yritystoiminnan muodot. Edellytyksenä 

on että yritys tai yrittäjä on verovelvollinen, joko asumisen tai kiinteän toimipaikan 

perusteella sopimusvaltiossa. Esimerkiksi yhtymät voivat näin ollen jäädä 

sopimuksen ulkopuolelle. Varsinaista veronmaksamista ei kuitenkaan vaadita, vaan 

verovelvollisuus asema on ratkaiseva tekijä (Helminen 2012: 241). 

Sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen ei ole velvoitettu ryhtymään 

arbitraatiosopimuksen mukaiseen sopimusmenettelyyn, jos kansallinen oikeudellinen 

tai hallinnollinen menettely on johtanut lopulliseen päätökseen, jonka mukaan 

siirtohintaoikaisuun johtavien toimenpiteiden seurauksena jokin asianosaisista 

yrityksistä saa ankaran rangaistuksen. Ankaran rangaistuksen määritelmä vaihtelee 

valtiokohtaisesti (Helminen 2012: 241-242). 

Sopimusta voidaan soveltaa vain tulon perusteella määrättäviin veroihin. 

Sopimuksessa on lueteltu eri valtioiden tuloverot, jotka kuuluvat sopimuksen piiriin. 

Arbitraatiosopimusta sovelletaan myös siinä erikseen mainittujen tuloverojen lisäksi 

kaikkiin samankaltaisiin veroihin, joita on sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 

suoritettava sopimuksessa erikseen mainittujen verojen ohella tai sijasta. 

Sopimusvaltioiden viranomaisten tulee ilmoittaa toisilleen kansallisen lainsäädännön 

muutoksista (Helminen 2012: 242). 
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3.4.3 EU:n siirtohinnoittelufoorumi 

Vuonna 2002 perustetun siirtohinnoittelufoorumin tarkoituksena on yhdenmukaistaa 

siirtohinnoittelun käytännön soveltamista jäsenvaltioissa. Siirtohinnoittelufoorumiin 

kuuluu 16 asiantuntijajäsentä ja yksi jäsen jokaisesta jäsenmaasta (Jaakkola ym. 

2012: 59). Siirtohinnoittelufoorumin tarkoituksena on tehdä päätökset yksimielisesti 

(Karjalainen & Raunio 2007:43) 

Ensimmäisen toimikautensa aikana siirtohinnoittelufoorumin tehtävänä oli laatia 

käytännesäännöt arbitraatiosopimuksen ja keskinäisten verosopimusten 

soveltamisesta (Karjalainen & Raunio 2007: 44). Viime vuosina 

siirtohinnoittelufoorumi on ottanut kantaa pk-yrityksille suunnattuihin 

siirtohinnoitteluun liittyviin helpotuksiin ja alhaista lisäarvoa tuottaviin palveluihin 

(Jaakkola ym. 2012: 59).  

Siirtohinnoittelufoorumi on tehnyt ohjeet ennakkohinnoittelusopimus menettelylle, 

jolla pyritään ennakoivasti estämään siirtohinnoitteluun liittyviä kiistoja ja 

kahdenkertaista verotusta. Sopimuksen avulla jäsenvaltioiden viranomaiset voisivat 

verovelvollisen hakemuksesta etukäteen sopia, miten tiettyjä konsernin sisäisiä 

liiketoimia hinnoitellaan ja miten niitä verotetaan (Jaakkola ym. 2012: 62). 
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4 SIIRTOHINNOITTELUDOKUMENTOINTI YLEISESTI 

4.1 Yleisesti 

4.1.1 Yleisesti 

Useiden valtioiden lainsäädäntö edellyttää, että veroviranomaisille esitetään tiedot 

konsernin sisäisestä siirtohinnoittelusta veroilmoituksen yhteydessä. 

Veroviranomaisen tiedon tarpeen laajuus riippuu pitkälti kyseessä olevasta valtiosta. 

Eri valtioissa on enemmän tai vähemmän OECD:n ohjeisiin perustuvia säännöksiä 

siitä, mitä tietoja konsernien on esitettävä veroviranomaisille (Helminen 2012: 219). 

Suomen siirtohinnoitteludokumentaatiota koskevat säännökset ovat määritelty VML 

14a-14 c §:ssä. Ne ovat pitkälti yhtäläiset OECD:n ohjeiden ja EU:n 

käytännesääntöjen kanssa (Jaakkola ym. 2012: 93). Siirtohinnoitteludokumentaatiota 

koskevien säännösten voimaantulo aiheutti monille yrityksille huolia siitä, että 

kuuluvatko he siirtohinnoitteludokumentaation laadintavelvollisuuden piiriin 

(Jaakkola ym. 2012: 32). 

Lähtökohtaisesti siirtohinnoitteludokumentaation on laadittava kaikista rajat 

ylittävistä konsernin sisäisistä liiketoimista. VML 14a §:n 2 momentin mukaan 

pienten tai keskisuurten yritysten ei tarvitse tehdä siirtohinnoitteludokumentaatiota. 

Pykälän momentissa kolme, pieneksi tai keskisuureksi yritykseksi määritellään 

yritykset, joiden taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa tai liikevaihto 

enintään 50 miljoonaa euroa ja työntekijöiden määrä on enintään 250. Tämän lisäksi 

yritysten on täytettävä riippumattomuutta kuvaavat ja muut komission määrittelemät 

pienen ja keskisuuren yrityksen vaatimukset (Jaakkola ym. 2012: 92). 

Käytännöllisesti katsoen tämä tarkoittaa, että pieni- tai keskisuuri yritys ei voi olla 

osana suuremmassa konsernissa. Pienten ja keskisuurten yritysten vertailulukuihin 

otetaan mukaan myös tytär- ja sidosyritysten luvut. Tytär- ja sidosyritysten luvut 

lisätään Pk-yritysten määritelmän raja-arvoja laskettaessa (Jaakkola ym. 2012: 32). 

Pk-yritysten raja-arvoja laskettaessa tulee ottaa huomioon seuraavat yhtiöt: 
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 Sidosyritykseksi luokitellaan yritykset, jotka omistavat yli 50 prosenttia 

toisen yhtiön osakkeista tai äänimäärästä. Sidosyrityksen luvut huomioidaan 

kokonaisuudessaan pk-yrityksen raja-arvoja määriteltäessä 

 Omistusyhteysyritykseksi luokitellaan yritykset, jotka omistavat 25-50 

prosenttia toisen yhtiön osakkeista tai äänimäärästä. Pk-yrityksen raja-

arvoja määrittäessä omistusyhteysyrityksiltä huomioidaan niiden luvut 

suhteessa niiden omistusosuuteen. 

 Riippumattomiksi yrityksiksi luokitellaan yritykset, jotka omistavat alle 25 

prosenttia toisen yhtiön osakkeista tai äänimäärästä, niitä ei huomioida pk-

yrityksen raja-arvoja määriteltäessä (Jaakkola ym. 2012: 33) 

Kun pk- yrityksen määritelmän laskemista varten tarvittavat luvut on selvitetty, tulee 

laskea, ylittävätkö luvut laissa määritellyt raja-arvot. Esimerkiksi henkilöstömäärän 

ylittäessä 250 ei yhtiötä enää luokitella pk-yritykseksi, mutta mikäli vain 

yhteenlaskettu liikevaihto tai taseen loppusumma ylittää raja-arvot, säilyy pk-

yrityksen määritelmä. Molempien ylittyessä yritystä ei voida luokitella pk-

yritykseksi (Jaakkola ym. 2012: 34). 

Myös pienten ja keskisuurten yritysten tulee noudattaa markkinaehtoperiaatetta 

siirtohinnoittelussaan, vaikka ne onkin vapautettu dokumentaation 

laatimisvelvollisuudesta. Markkinaehtoperiaatetta tulee soveltaa pk-yrityksiin samoin 

edellytyksin kuin suuriin yrityksiin. Joten veroviranomainen voi tarvittaessa pyytää 

selvitystä markkinaehtoperiaatteen soveltamisesta pk-yrityksen siirtohinnoitteluun, 

vaikka dokumentaatiota ei voidakaan vaatia (Karjalainen & Raunio 2007:31) 

Siirtohinnoitteludokumentoinnin tarkoitus on osoittaa toisistaan riippuvaisten 

yritysten välisten liiketoimien markkinaehtoisuus ja antaa verovelvollisille suojaa 

mahdollisten tulevien siirtohinnoitteluoikaisujen varalta. Dokumentoinnilla pyritään 

vähentämään kaksinkertaisen verotuksen mahdollisuutta (Helminen 2012: 219).  

Dokumentointi myös helpottaa veroviranomaisten mahdollisuuksia tutkia 

markkinaehtoperiaatteen toteutumista (Jaakkola ym. 2012: 34).  Veroviranomaisten 

näkökulmasta siirtohinnoitteludokumentaatiota tarvitaan siirtohinnoittelun 
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verotuksen tarpeen arviointiin. Veroviranomaiset myös tarvitsevat 

siirtohinnoitteludokumentaatiota ja siitä saatavia tietoja suorittaakseen mahdollisen 

verotarkastuksen (Tpweek 2013). 

4.1.2 Laatimisprosessi 

Laatimisprosessi on yleensä melko samansuuntainen valtioissa, joiden 

dokumentaatiota koskevat säännöt eivät eroa merkittävästi OECD:n ohjeistuksesta. 

Useimmiten siirtohinnoitteludokumentaation laatiminen on ensimmäisellä kerralla 

paljon työtä vaativa prosessi, johon kannattaa panostaa. Seuraavina vuosina 

dokumentaation voi yleensä päivittää vanhan pohjalta, jolloin vaiva on huomattavasti 

pienempi. Isommat muutokset konsernin rakenteessa tai liiketoiminta mallissa 

aiheuttavat myös enemmän lisätyötä dokumentaation laadintaan, koska silloin 

dokumentaation päivittäminen on hankalampaa (Jaakkola ym. 2012: 106). 

Siirtohinnoittelun valmistelu prosessi vaatii informaation ja suuren tietomäärän 

hankkimista, sekä sen saattamista veroviranomaisille esitettävään muotoon (Scholz 

2011). Tämän vuoksi dokumentaation laatimiseen tarvitaan yleensä useampia 

työntekijöitä, sillä yhtiön yhdellä henkilöllä ei ole hallussaan kaikkia tarvittavia 

tietoja. Yleensä laatimiseen osallistuu liiketoiminnassa mukana olevaa henkilöstöä, 

sekä laki- ja talouspuolen asiantuntijoita. Lopullinen henkilöstö määräytyy 

dokumentoitavan materiaalin perusteella. Dokumentaation laatimista varten 

kannattaa laatia projektisuunnitelma, jossa on tiedot projektiin osallistuvasta 

henkilökunnasta, vastuualueista ja aikalaulusta (Jaakkola ym. 2012: 106). 

Dokumentaation valmistelu prosessi voidaan kansainvälisessä konsernissa toteuttaa 

keskitettyä tai hajautettua lähestymistapaa mukaillen. Keskitetyssä lähestymistavassa 

konsernin pääkonttorissa oleva henkilöstö kasaa informaation yhteen ja tekee sen 

valmiiksi tai esitettävään muotoon konsernin maakohtaisille tytäryhtiöille, jotka 

esittävät dokumentaation maansa veroviranomaisille (Scholz 2011). 

Hajautetussa lähestymistavassa konsernin maakohtaiset tytäryhtiöt keräävät ja 

valmistelevat itsenäisesti informaation veroviranomaisia varten. Tämä voi tapahtua 

täysin itsenäisesti tai pääkonttorin alaisuudessa ja valvonnassa. Tytäryhtiö pääsee 
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kuitenkin hajautetussa lähestymistavassa vaikuttamaan esitettävään informaation ja 

muokkaamaan sitä (Scholz 2011). 

Yleensä dokumentaatio kannattaa laatia keskitettyä lähestymistapaa käyttäen, koska 

silloin sitä ei tarvitse tehdä kaikkialla alusta alkaen erikseen. Konsernin on 

mahdollista saavuttaa synergiaetuja keskittämällä dokumentaation laatiminen 

emoyhtiöön. EU TPD:n käyttö on hyvä tapa laatia siirtohinnoitteludokumentointi, 

sillä samaa dokumentaatio pohjaa voidaan hyödyntää useammassa yhtiössä. Myös 

dokumentointia tekevän henkilön työskentely on tällöin helpompaa (Jaakkola ym. 

2012: 109).  

Ennen varsinaisen siirtohinnoitteludokumentaatioprojektin aloittamista olisi syytä 

kerätä kaikki mahdollinen jo valmiina oleva materiaali dokumentaatiota varten. 

Esimerkiksi konsernin sisäiset sopimukset ja liiketoimintayksiköiden laatimat 

raportit ovat tällaisia. Markkinointimateriaalit eivät varsinaisesti sovi 

siirtohinnoitteludokumentaatioon edes yleiskuvan antamiseen, sillä niissä yleensä 

korostetaan yrityksen osaamista ja johtavaa asemaa sekä muita yritystä ylistäviä 

asioita. Tämän kaltainen materiaali saattaisi antaa veroviranomaisille kuvan, että 

yrityksellä olisi merkittäviä asiakassuhteita tai aineettomia omaisuuseriä, mikä 

saattaisi johtaa siirtohinnoittelun väärin arviointiin (Jaakkola ym. 2012: 107). 

Esimerkiksi listausesitteet tai vuosikertomus soveltuvat paremmin tietolähteiksi 

yleiskuvan antoon. Myös konsernin sisäiset liiketapahtumat on hyvä selvittää 

etukäteen tutkimalla kirjanpidon sisäisiä tilejä. Mikäli jollain toisella samaan 

konserniin kuuluvalla yrityksellä on siirtohinnoitteludokumentaatio laadittuna, se 

kannattaa hankkia nähtäväksi, sillä siitä voi saada käyttökelpoista tietoa 

dokumentaation tekoa varten (Jaakkola ym. 2012: 107). 

Siirtohinnoittelu on suositeltavaa laatia englanniksi, jolloin sitä voidaan hyödyntää 

myös muissa konsernin yhtiöissä. Suomessa ja muissa pohjoismaissa 

englanninkielinen siirtohinnoitteludokumentaatio hyväksytään sellaisenaan, tosin 

erikoistapauksissa saatetaan vaatia käännös paikallisella kielellä (Jaakkola ym. 2012: 

108). 
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Siirtohinnoitteludokumentaatio tulisi laatia joka vuodelle erikseen. Koko prosessia ei 

tarvitse kuitenkaan tehdä alusta alkaen, vaan on mahdollista päivittää dokumentaatio. 

Mikäli yhtiön liiketoiminnassa ei ole tapahtunut muutoksia, päivitys käy helposti. 

Tässä tapauksessa riittää, että dokumentaation numerotiedot päivitetään. Tällaisia 

tietoja ovat esimerkiksi taloudelliset luvut ja henkilöstömäärät. Myös 

markkinakatsaus tulee tarkastaa (Jaakkola ym. 2012: 120). 

Mikäli yhtiön liiketoimintamallissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, tulee 

dokumentaatio laatia toiminto- ja riskianalyysin sekä vertailuanalyysin osalta 

kokonaan uudelleen. Muutosvuoden dokumentaatiossa tulee myös esittää edellinen 

toimintamalli, uusi toimintamalli sekä muutoksen vaikutukset yhtiön toimintaan ja 

konsernin sisäisiin liiketoimiin (Jaakkola ym. 2012: 120). 

Oleellisimmat päivityskohteet ovat toiminto- ja riskianalyysi sekä markkinakuvaus, 

joka on hyvä päivittää vuosittain markkinoiden muutosten mukaisesti. Varsinkin jos 

markkinoiden muutoksella on merkitys yrityksen kannattavuuteen. Mahdollisen 

verotarkastuksen yhteydessä päivittämätön markkinakuvaus saattaa johtaa 

veroviranomaisten vääränlaiseen tulkintaan yrityksen siirtohinnoittelusta, vaikka 

tilanteelle olisi ollut selkeä markkinoista johtunut syy (Jaakkola ym. 2012: 121). 

Toiminto- ja riskianalyysejä ei kuitenkaan tarvitse päivittää, mikäli konsernin 

yhtiöiden välisissä toiminnoissa ei ole tapahtunut muutoksia vuoden aikana.  Mikäli 

muutoksia on tapahtunut, tulee silloin kuvailla toimintojen ja riskien jakautuminen 

ennen muutosta sekä sen jälkeen (Jaakkola ym. 2012: 122). 

4.1.3 Yritysten suhtautuminen siirtohinnoitteludokumentaatioon 

Yrityksissä on alettu viime vuosina kiinnittää enemmän huomiota 

siirtohinnoitteludokumentaatioon. Yritysten suhtautumista 

siirtohinnoitteludokumentaatiota kohtaan tutkittiin globaalisti vuonna 2010. 

Tutkimuksessa vertailukohtana käytetty vanhempi vastaava tutkimus on peräisin 

vuodelta 2007. Yritykset kokevat nykyisin siirtohinnoitteludokumentaation 

tärkeämmäksi kuin ennen johtuen kohonneesta valvonnasta ja siirtohinnoittelua 

koskevan lainsäädännön lisääntymisestä (Ernst & Young 2010). 
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Konsernien emoyhtiöitä kysyttäessä 36 prosenttia nimesi heidän ensisijaiseksi 

tavoitteekseen siirtohinnoitteludokumentaatiota valmistellessaan riskin 

minimoimisen. Noin 20 prosenttia vastasi ensisijaisen tavoitteensa olevan 

tilintarkastukseen varautuminen, vuonna 2007 vastaava luku oli vain 10 prosenttia 

(Ernst & Young 2010). 

Konserneilta kysyttäessä heidän lähestymistapaansa siirtohinnoitteludokumentaation 

valmisteluun yli 40 prosenttia valmistaa siirtohinnoitteludokumentaation 

samanaikaisesti muiden konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa emoyhtiön 

koordinoinnin alaisena. Noin 30 prosenttia hoitaa dokumentaation maakohtaisesti ja 

muokkaa sen vastaamaan muiden maiden juridisia vaatimuksia, mikäli se on 

tarpeellista. 25 prosenttia tekee dokumentaation pääosin maakohtaisesti tekemällä 

vähäistä yhteistyötä konsernin muiden yhtiöiden kanssa. Vain 3 prosenttia 

konserneista ei laatinut siirtohinnoitteludokumentaatiota ollenkaan (Ernst & Young 

2010). 

4.2 Esittämisvelvollisuus 

VML 14 a §:n mukaan verovelvollisen on laadittava kirjallinen selvitys VML 31 

§:ssä tarkoitetussa etuyhteydessä tekemistään liiketoimista, joissa toinen osapuoli on 

ulkomaalainen sekä ulkomaalaisen yrityksen ja sen Suomessa sijaitsevan kiinteän 

toimipaikan välisistä liiketoimista. Siirtohinnoitteludokumentointia ei kuitenkaan 

edellytetä VML 14 a §:ssä määritellyiltä pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä (HE 

107/2006). 

Pienet ja keskisuuret yritykset ovat vapautettuja myös rajat ylittävien toimien 

dokumentoinnista. Dokumentoinnista katsotaan aiheutuvan pienille ja keskisuurille 

yrityksille kohtuuttomia kustannuksia, jotka eivät ole kohtuullisia suhteutettuna 

yrityksistä kertyvään verotuloon nähden (Laaksonen ym. 2007: 12). 

VML 31 § mukaan liiketoimien osapuolten katsotaan olevan etuyhteydessä, jos 

liiketoimen osapuolella on toisessa osapuolessa määräysvalta. Osapuolella on 

määräysvalta toisessa osapuolessa, kun se välittömästi tai välillisesti omistaa yli 

puolet toisen osapuolen pääomasta tai, kun sillä on välittömästi tai välillisesti yli 
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puolet toisen osapuolen kaikkien osakkeiden tai osuuksien äänimäärästä tai oikeus 

nimittää välillisesti tai välittömästi yli puolet toisen osapuolen hallituksen jäsenistä 

tai, kun sitä johdetaan yhteisesti toisen osapuolen kanssa tai se voi muutoin käyttää 

määräysvaltaa toisessa osapuolessa (HE 107/2006). 

Vähäisten etuyhteystoimien osalta dokumentointi voidaan laatia kevyemmin. 

Vähäisiksi etuyhteystoimiksi katsotaan etuyhteysyrityksen ja verovelvollisen väliset 

liiketoimet, joiden yhteismäärä on enintään 500.000 euroa. Dokumentointivelvoite 

on vähäisten etuyhteystoimien osalta kevyempi, sillä niiden osalta ei ole kannattavaa 

vaatia täysimääräistä dokumentointia verotukselliseen intressiin suhteutettuna 

(Laaksonen ym. 2007: 10). 

VML 14 c §:n mukaan siirtohinnoitteludokumentaatio on esitettävä 60 päivän sisällä 

veroviranomaisen pyynnöstä. Verovuoden siirtohinnoitteludokumentaatio on 

kuitenkin esitettävä aikaisintaan kuusi kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen. 

Käytännössä veroviranomainen voi pyytää siirtohinnoitteludokumentointia 

huhtikuun lopussa, jos verovuosi on kalenterivuosi (Karjalainen & Raunio 2007: 

213).  

Monissa muissa maissa määräaika on samankaltainen, mutta esimerkiksi Virossa ja 

Ruotsissa on vain 30 päivää aikaa toimittaa dokumentaatio veroviranomaisen 

pyynnöstä. Suomessa on mahdollista saada lykkäystä 60 päivän määräaikaan, mutta 

sitä varten tulee olla erityisen merkittävät syyt. Mikäli Veroviranomaisen pyyntö 

toimittaa siirtohinnoitteludokumentaatio osuu esimerkiksi lomakauden aikaan, 

saattaa 60 päivää tuntua liian lyhyeltä ajalta. Tämän vuoksi dokumentaatio on 

suositeltavaa laatia hyvissä ajoin, ennen kuin kuusi kuukautta tilikauden 

päättymisestä on kulunut (Jaakkola ym. 2012: 107). 

VML 14 c §:n 2 momentin mukaan siirtohinnoitteludokumentaatiota koskevat 

täydentävät mahdolliset lisäselvitykset on toimitettava 90 päivän sisällä 

veroviranomaisen pyynnöstä (Karjalainen & Raunio 2007: 214). Lisäselvityksenä 

voidaan pyytää esitettäväksi jopa enemmän tietoa kuin 

siirtohinnoitteludokumentoinnissa, sillä siirtohinnoitteludokumentoinnilta ei 
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edellytetä täydellistä kattavuutta. Veroviranomaisen alkaessa tutkia asiaa voi tiedon 

tarve olla perusdokumentointia laajempaa (Jaakkola ym. 2012: 36). 

Lisäselvitykset eivät ole osa varsinaista siirtohinnoitteludokumentointia, siksi niille 

on annettu erillinen 90 päivän määräaika. Lisäselvityssäännöstä sovelletaan vain 

niihin verovelvollisiin, jotka ovat velvollisia laatimaan 

siirtohinnoitteludokumentoinnin (Jaakkola ym. 2012: 36). 

Siirtohinnoitteludokumentaatiota ei edellytetä laadittavaksi ajantasaisesti verovuoden 

aikana, mutta siirtohinnoittelua kannattaa kuitenkin seurata jo verovuoden aikana. 

Vaikka dokumentointi esitetäänkin kuusi kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen, 

tulee siirtohinnoittelun markkinaehtoisuus varmistaa jo ennen varsinaisen 

dokumentointiprosessin alkua (Karjalainen & Raunio 2007: 214). Veroviranomaiset 

voivat kuitenkin pyytää dokumentaatiota aikaisemminkin, mutta verovelvollisen ei 

tarvitse toimittaa sitä ennen 14 c §:ssä määriteltyä aikaa (Jaakkola ym. 2012: 120). 

Jos verovelvollinen ei ole esittänyt siirtohinnoitteludokumentointia tai sitä 

täydentävää lisäselvitystä 14 c §:ssä asetetussa määräajassa taikka on esittänyt 

dokumentaation tai lisäselvityksen virheellisenä, voidaan verovelvolliselle tällöin 

määrätä enintään 25 000 euron suuruinen veronkorotus (HE 107/2006). 

Erityistä määritelmää sille, milloin siirtohinnoitteludokumentointi tai sen lisäselvitys 

on olennaisesti virheellinen tai vajanainen ei ole. Jos asianmukaisen dokumentoinnin 

puuttuminen on vaikeuttanut veroviranomaisen työtä asioiden selvittämiseksi, 

voidaan veronkorotus määrätä, vaikka itse siirtohinnoittelu olisi ollut 

markkinaehtoista. Mikäli verovelvollinen on tehnyt useita laiminlyöntejä eri 

velvoitteiden osalta, voidaan hänelle määrätä erillinen veronkorotus kunkin 

laiminlyönnin osalta (Karjalainen & Raunio 2007: 215). 

4.3 EU:n Käytännesäännöt 

Siirtohinnoitteludokumentaation yhdenmukaistamiseksi Euroopan unionin neuvosto 

ja jäsenvaltiot julkaisivat lausuman käytännesäännöistä koskien etuyhteydessä 

keskenään olevien yritysten siirtohinnoitteludokumentaatiota. Suomen 
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siirtohinnoitteludokumentaatiota koskevat säännökset perustuvat näihin 

käytännesääntöihin sekä OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin (Helminen 2012: 221). 

EU:n käytännesäännöillä EU:n jäsenvaltioiden siirtohinnoitteludokumentaation 

sisältövaatimuksia on pyritty yhdenmukaistamaan, jotta 

siirtohinnoitteludokumentaation laatimisesta aiheutuvat kustannukset 

verovelvolliselle vähenisivät (Jaakkola ym. 2012: 94). EU:n käytännesääntöjen 

mukaan EU-siirtohinnoitteludokumentaation niin sanotun EU Transfer Pricing 

Documentation käyttö on kuitenkin vapaaehtoista. Mikäli konserni käyttää EU 

TPD:tä jossain jäsenvaltiossa, niin sen tulisi käyttää sitä johdonmukaisuuden vuoksi 

myös muissa jäsenvaltioissa vuodesta toiseen (Helminen 2012: 220). 

Jos konserni haluaa käyttää EU TPD:tä vain tiettynä verovuonna, jokaisen konsernin 

jäsenen on ilmoitettava asiasta alueensa veroviranomaisille. EU-dokumentaation 

käyttö muodostaa kaikille etuyhteydessä oleville yrityksille velvollisuuden saattaa 

kantatiedosto ja maakohtaiset asiakirjat maansa veroviranomaisille (Helminen 2012: 

221). 

Käytännesääntöjen mukaan konserniyhtiön tulisi tehdä kaksiosainen dokumentaatio, 

joka sisältäisi kaikkia konsernin yhtiöitä koskevan kantatiedoston ns. masterfilen, 

sekä tarvittavan määrän maakohtaisten yksiköiden dokumentaatiota ns. local file 

(Jaakkola ym. 2012: 94). Kantatiedosto on kaikille konsernin eri jäsenmaissa oleville 

yksiköille yhtenäinen perustiedot sisältävä asiakirjapaketti (Helminen 2012: 223).  

Kantatiedoston tiedot ovat relevantteja kaikille EU:ssa sijaitseville konsernin 

yhtiöille. Sen tulee sisältää yleinen kuvaus konsernista ja konsernin 

siirtohinnoittelujärjestelmästä. Kantatiedoston informaation on tarkoitus olla yleisen 

tason perusinformaatiota konsernista, jotta sitä voidaan hyödyntää jokaisessa EU:n 

jäsenvaltiossa. Sen ei ole tarkoitus sisältää yksityiskohtaisia tietoja yhtiöistä, sillä ne 

tulee sisällyttää maakohtaiseen dokumentaatioon (Karjalainen & Raunio 2007: 187). 

Maakohtaisen siirtohinnoitteludokumentaation tulisi täydentää kantatiedoston tietoja. 

Maakohtaisen osion tulee sisältää yksityiskohtaisempi kuvaus liiketoiminnasta, 

selvitys maakohtaisista etuyhteysliiketoimista, vertailuanalyysi, selvitys valitusta 
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siirtohinnoittelumenetelmästä, sekä relevantit tiedot vertailutiedoista ja selvitys 

konsernin siirtohinnoittelupolitiikan soveltamisesta. Maakohtainen 

siirtohinnoitteludokumentaatio tulisi laatia sillä kielellä, jota jäsenvaltiossa 

edellytetään, sillä se esitetään vain kyseisen jäsenmaan veroviranomaisille 

(Karjalainen & Raunio 2007: 188). 

Suomessa veroviranomaiset lähtökohtaisesti hyväksyvät EU TPD:n mukaan tehdyn 

siirtohinnoitteludokumentaation, joten verovelvollinen täyttää 

dokumentointivelvollisuutensa laatimalla EU TPD:n mukaisen 

siirtohinnoitteludokumentaation. Suositeltavaa on, että kantatiedosto liitetään 

maakohtaisen siirtohinnoitteludokumentaation mukaan paremman yleiskuvan 

saamiseksi (Jaakkola ym. 2012: 96). 

Jäsenvaltioilla on oikeus määrätä verovelvollinen esittämään täydentäviä tietoja 

asiakirjoja pyydettäessä EU TPD:n lisäksi. Tämä tulisi kuitenkin toteuttaa pelkästään 

lyhyellä kyselylomakkeella tai asianmukaisella riskinarviointilomakkeella. 

Käytännesääntöjen mukaan jäsenvaltio ei saa aiheuttaa verovelvolliselle 

kohtuuttomia kustannuksia tai vaivaa asiakirjoja vaatiessaan. Jäsenvaltiot eivät 

myöskään saa pyytää aiheen kannalta tarpeettomia asiakirjoja tai julkaista 

asiakirjoissa olevia luottamuksellisia tietoja (Helminen 2012: 222). 

Vaikka EU TPD helpottaa useissa EU-maissa toimivien konsernien 

dokumentaatiotaakkaa, se ei kuitenkaan estä konserneja siirtämästä voittojaan toisiin 

maihin siirtohinnoittelun avulla, sillä yritysverotuksessa on suuria eroja EU-maiden 

välillä. Yritysverotuksen suuret erot houkuttelevat siirtämään voittoja maasta toiseen, 

sillä se on suhteellisen helppoa vapaakauppa alueen sisällä. Myös 

dokumentaatiovaatimuksissa on suuria eroja EU-alueella, sillä EU TPD:n käyttö on 

vapaaehtoista. Joten tässä mielessä EU TPD:ssä on vielä kehittämisen varaa (Buter 

2011). 

4.4 OECD:n ohjeiden mukainen siirtohinnoitteludokumentaatio 

OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden viidennessä luvussa on annettu 

siirtohinnoitteludokumentaatioon yleisiä ohjeita. Ohjeissa korostetaan, että 
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dokumentaation sisältövaatimuksista ei voi antaa liian tarkkoja ohjeita, sillä 

sisältövaatimukset määräytyvät aina tapauskohtaisesti (Jaakkola ym. 2012: 96). 

OECD:n siirtohinnoitteluohjeissa on lähtökohtana, että veronmaksajien ja 

veroviranomaisten tulisi tehdä yhteistyötä siirtohinnoittelua koskevien kysymysten 

ratkaisussa. Ohjeissa todetaan, että veroviranomaisten ja verovelvollisen tulisi pyrkiä 

vilpittömästi osoittamaan, että niiden tekemät siirtohinnoittelua koskevat päätökset 

ovat markkinaehtoperiaatteen mukaisia. Todistustaakka on verovelvollisella, mutta 

se ei saisi ohjailla veroviranomaisten käytöstä tarkastustilanteissa. Muuhun kuin 

markkinaehtoperiaatteeseen perustuvia johtopäätöksiä voidaan pitää perusteettomina. 

(Karjalainen & Raunio 2007: 180). 

Myös tilanteissa, joissa todistustaakka on veroviranomaisilla, tulee verovelvollisen 

olla yhteistyönhaluinen. Vaikka todistustaakka olisikin veroviranomaisella, saattaa 

veroviranomainen olla oikeutettu pyytämään lisädokumentaatiota verovelvollisen 

siirtohinnoittelua koskien (Feinschreiber 2011). 

Verovelvollisen tulisi miettiä siirtohintojen  hyväksyttävyyttä verotuksessa etukäteen 

ja pyrkiä asettamaan siirtohinnat markkinaehtoperiaatetta noudattaen ja niihin 

tietoihin pohjautuen, jotka verovelvollisella on hintoja asettaessaan käytössään. 

Ohjeiden mukaan verovelvollisen voidaan olettaa siirtohintoja laatiessaan keräävän 

ja säilyttävän tietoja, jotka osoittavat verovelvollisen pyrkineen käyttämään 

markkinaehtoperiaatetta hinnoittelussaan. OECD:n ohjeet eivät kuitenkaan edellytä 

siirtohinnoitteludokumentoinnin laatimista sillä hetkellä, kun hintoja asetetaan 

(Karjalainen & Raunio 2007: 181). 

OECD:n siirtohinnoitteluohjeissa on mainittu, millaisia dokumentteja 

veroviranomaiset voivat pyytää esitettäväksi veroilmoituksen yhteydessä. Ohjeiden 

mukaan veroviranomaisten tulisi rajoittaa vaadittavan tiedon määrää, sillä 

yksityiskohtaisen dokumentaation tekeminen tässä vaiheessa olisi kohtuuton rasite 

verovelvolliselle. Ohjeiden mukaan veroilmoituksen jättövaiheessa on kohtuullista 

vaatia vain sellaista dokumentaatiota, josta veroviranomainen voi arvioida, mitkä 

verovelvolliset tulisi ottaa tarkempaan tarkasteluun (Karjalainen & Raunio 2007: 

181). 
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OECD:n ohjeet ovat verovuoden jälkeen laadittavan siirtohinnoitteludokumentaation 

kannalla, sillä hinnoittelun kanssa samaan aikaan laadittava dokumentaatio olisi 

yrityksille liian suuri rasite. Ohjeiden lähtökohtana kuitenkin on, että yritykset 

varmistavat siirtohintojen markkinaehtoperiaatteen mukaisuuden jo hintoja 

asettaessaan. Oletuksena myös on, että yritykset keräävät ja säilyttävät riittävästi 

tietoa, jotta he pystyvät tarpeen tulleen todistamaan, että markkinaehtoperiaatetta on 

hintoja asettaessa noudatettu (Karjalainen & Raunio 2007: 182) 

Ohjeissa todetaan, että dokumentaation sisällytettävistä tiedoista on hankala antaa 

tarkkaa ohjeistusta, sillä tarkka sisältä määräytyy aina tapauskohtaisesti. Ohjeiden 

mukaan dokumentaation tulisi sisältää esimerkiksi seuraavat tiedot: 

 Kuvaukset yhtiön liiketoiminnasta ja liiketoimintastrategiasta 

 Kuvaus yhtiön organisaatiorakenteesta 

 Kuvaus konsernin juridisesta rakenteesta 

 Tiedot konsernin sisäisten liiketoimien osapuolina olevista 

etuyhteysyrityksistä 

 Tiedot yhtiön konsernin sisäisistä liiketoimista 

 Tiedot liiketoimissa käytetyistä hinnoittelumalleista 

 Kuvaus yhtiön toiminnoista ja riskeistä 

 Tiedot mahdollisista sisäisistä verrokeista 

 Kuvaus konsernin sisäisen hinnoittelun markkinaehtoisuudesta 

OECD:n ohjeiden sisältö vaatimukset eivät ole kovin yksityiskohtaiset, mutta ne 

toimivat monessa valtiossa paikallisten dokumentointisääntöjen pohjana (Jaakkola 

ym. 2012: 96).  

OECD:n ohjeissa mainitaan, että niiden tietovaatimuksia ei tulisi käyttää 

minimivaatimuksena siirtohinnoitteludokumentaatiolle. Tästä huolimatta monissa 

valtioissa joissa ei ole erikseen säädetty lakeja tai säädöksiä 

siirtohinnoitteludokumentaatiolle, toimivat OECD:n ohjeet ainoana ohjeistuksena 

(Karjalainen & Raunio 2007: 184). 
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Dokumentaation tarvetta harkittaessa on syytä ottaa huomioon sen tekemisestä 

aiheutuvat kustannukset sekä siitä aiheutuva hallinnollinen taakka. 

Dokumentointivaatimusten täyttämisestä ei saisi aiheutua verovelvolliselle 

kohtuuttomia kustannuksia (Karjalainen & Raunio 2007: 184). 
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5 SIIRTOHINNOITTELUDOKUMENTAAATIO ERI MAISSA 

5.1 Yleisesti 

Ensimmäiset siirtohinnoitteludokumentaatiota koskevat säännöt esiteltiin 

Yhdysvalloissa vuonna 1994. Sen jälkeen siirtohinnoitteludokumentaatiovaatimukset 

ovat levinneet ympäri maailmaa ja siirtohinnoitteludokumentaatiota vaativien maiden 

määrä kasvaa vuosittain. Siirtohinnoitteludokumentaation vaatimukset vaihtelevat 

suuresti eri maiden välillä (OECD 2013).  

Teollisuus maissa on yleensä käytössä OECD:n siirtohinnoitteluperiaatteet, vaikka 

nämä eivät olisikaan OECD:n jäseniä. Suurimmassa osassa Euroopan, Amerikan ja 

Aasian valtioista on olemassa siirtohinnoitteludokumentointia koskevat säännökset. 

On odotettavissa, että lähitulevaisuudessa myös Afrikan valtiot alkavat tekemään 

säännöksiä, kun ulkomaalaiset investoinnit Afrikkaan kasvavat. Yleensä maissa, 

joissa ei ole erillisiä siirtohinnoitteludokumentointia koskevia sääntöjä, asettavat 

verotuksen yleissäännöt ja oikeus- verotuskäytäntö jonkinlaiset ehdot 

siirtohinnoittelulle (Jaakkola ym. 2012: 63). 

Siirtohinnoitteludokumentaatiota vaativat maat voidaan jakaa kahteen kategoriaan. 

Ensimmäisen kategorian mailla on yleistason vaatimuksena, että verovelvollinen 

toimittaa siirtohinnoitteludokumentaation, josta ilmenee markkinointiehtoperiaatteen 

soveltaminen ja sisäiset transaktiot. Toisen kategorian mailla on 

yksityiskohtaisemmat vaatimukset dokumentaation suhteen. Yleensä niillä on 

tarkemmat määritykset, mitä dokumentteja verovelvollisen tulee toimittaa ja esittää 

veroviranomaisille (OECD 2013). 

Dokumentaatiosäännösten voiman tulo eri maissa ei yleensä pelkästään tarkoita 

dokumentaatio koskevia sääntöjä, vaan näiden säännösten voimaantulo yleensä 

merkitsee myös veroviranomaisten kiinnostuksen lisääntymistä yleisellä tasolla 

siirtohinnoittelua kohtaan. Yleensä maissa lisääntyvät verotarkastukset 

siirtohinnoitteludokumentaatiosäännösten tullessa voimaan, sillä 

dokumentaatiosäännösten avulla veroviranomaiset saavat yksityiskohtaista tietoa 

konsernin välisestä siirtohinnoittelusta (Jaakkola ym. 2012: 63). 
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Taulukossa 1 on lista maista, joilla on voimassa olevat 

siirtohinnoitteludokumentaatiosäännökset. Tummennetuissa maissa säännökset 

tulivat voimaan vuoden 2000 jälkeen, kun taas tummentamattomissa maissa 

säännökset tulivat voimaan jo ennen vuotta 2000. Kuten taulukosta voidaan todeta, 

huomattavan monessa maassa säännökset tulivat voimaan vasta vuoden 2000 

jälkeen. Siirtohinnoitteludokumentaatiosäännökset ovat maailmalla vielä melko 

uusia. Suurimmassa osassa taulukon maissa on säädetty laki dokumentaation 

sisältövaatimuksista. Osassa maista laintasoisia säädöksiä ei ole, mutta 

veroviranomaisilla on oikeus pyytää todistusaineistoa siirtohinnoittelun 

markkinaehtoisuudesta (Jaakkola ym. 2012:63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

Taulukko 1. Maat, joissa on voimassa olevat siirtohinnoitteludokumentaatiosäännökset. 

Tummennetuissa maissa siirtohinnoitteludokumentaatiosäännökset tulivat voimaan vuoden 

2000 jälkeen (Jaakkola ym. 2012:63). 

 

Eurooppa Pohjois-, Keski- ja Etelä- Amerikka Aasia ja Oseania Afrikka 

Alankomaat Argentiina Australia Egypti 

Bulgaria Brasilia Etelä-Korea Etelä-Afrikka 

Espanja Chile Israel Kamerun 

Irlanti Ecuador Intia Marokko 

Iso-Britannia Kanada Japani   

Italia Kolumbia Kazakstan   

Itävalta Meksiko Kiina   

Kroatia Peru Malesia   

Kreikka Venezuela Pohjois-Korea   

Liettua Yhdysvallat Sri Lanka   

Norja   Taiwan   

Portugali   Thaimaa   

Puola   Uusi-Seelanti   

Ranska   Vietnam   

Romania       

Ruotsi       

Saksa       

Slovakia       

Slovenia       

Suomi       

Tanska       

Tsekki       

Turkki       

Unkari       

Viro       

Venäjä       
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5.2 Ruotsi 

Ruotsissa siirtohinnoitteludokumentaatiovaatimukset tulivat voimaan vuodesta 2007 

alkaen. Ruotsin siirtohinnoittelusäännökset perustuvat pitkälti OECD:n 

siirtohinnoitteluohjeisiin. Markkinaehtoperiaatteen soveltaminen on ollut Ruotsin 

lainsäädännössä jo vuodesta 1928, mutta sitä ei lähtökohtaisesti sovelleta konsernin 

sisäisiin kotimaisiin liiketoimiin (Jaakkola ym. 2012:64). 

EU TPD:n mukainen dokumentaatio hyväksytään Ruotsissa. Ruotsissa 

siirtohinnoitteludokumentaatio tulee esittää ruotsiksi, tanskaksi, norjaksi tai 

englanniksi. Dokumentaation tulee sisältää: 

 Kuvaus yhtiöstä, organisaatiorakenteesta ja liiketoimista 

 Tiedot liiketapahtumien luonteesta ja laajuudesta 

 Toimintoanalyysi 

 Kuvaus valitusta siirtohinnoittelumenetelmästä 

 vertailuanalyysi 

Tiettyjä transaktioita koskee rajoitettu dokumentointivelvollisuus, jos ostojen ja 

myyntien transaktioiden arvo on alle 27 miljoonaa kruunua (noin 3 miljoonaa euroa) 

vuodessa ja muiden transaktioiden arvo alle 5 miljoonaa kruunua (noin 0,6 miljoonaa 

euroa) vuodessa, tällöin dokumentaation ei tarvitse sisältää toimintoanalyysia. 

Rajoitettu dokumentointivelvollisuus ei kuitenkaan koske aineettomia oikeuksia 

(Ernst & Young 2012). 

Ruotsissa dokumentointivelvollisuus koskee yhtiöitä, jotka ovat tuloverolain 

mukaisessa yhteydessä, vaikka niillä ei olisi kiinteitä toimipaikkoja. Etuyhteys 

syntyy, jos yli 50 prosentin omistus tai äänivalta ylittyy. Tällöin etuyhteydessä 

olevien yhtiöiden tulee dokumentoida rajat ylittävät transaktiot, jotta 

markkinaehtoisuus voidaan varmentaa (Jaakkola ym. 2012:64). 
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Ruotsissa ei ole varsinaisia rangaistuksia siirtohinnoittelusäännösten rikkomisesta, 

mutta normaalien verokorotussäännösten perusteella voidaan langettaa ylimääräinen 

veronkorotus. Ylimääräinen veronkorotus on suuruudeltaan 10-40 prosenttia 

määrättävästä verosta, yleensä siirtohinnoittelutapauksissa ylimääräinen 

veronkorotus on 40 prosenttia (Ernst & Young 2012). 

5.3 Norja 

Siirtohinnoitteludokumentaatiosäännökset tulivat voimaan Norjassa vuonna 2008. 

Norjan sisäiset ja rajat ylittävät liiketoimet etuyhteysyritysten kanssa on 

dokumentoitava. Etuyhteyden katsotaan syntyvän, jos toinen yhtiö omistaa suoraan 

tai epäsuorasti yli 50 prosenttia toisen yhtiön osakepääomasta tai äänimäärästä. Myös 

liiketoimet kiinteiden toimipaikkojen kanssa tulee dokumentoida (Jaakkola ym. 

2012:65). 

Siirtohinnoitteludokumentaatio tulee esittää viranomaisille pyynnöstä. Pyynnön 

saatuaan verovelvollisella on 45 päivää aikaa toimittaa dokumentaatio 

viranomaisille. Dokumentaatio voidaan tehdä norjaksi, ruotsiksi, tanskaksi tai 

englanniksi. Verovelvollisen tulee säilyttää dokumentaatio vähintään 10 vuoden ajan 

verovuoden jälkeen. Dokumentaation tulee sisältää: 

 Kuvaus yhtiöstä, konsernista ja liiketoimista 

 Kuvaus liiketoimien luonteesta ja laajuudesta 

 Toimintoanalyysi 

 Kuvaus valitusta siirtohinnoittelumenetelmästä ja sen soveltamisesta 

 Vertailuanalyysi 

Dokumentointivelvollisuus ei koske liiketoimia, jotka ovat arvoltaan alle 10 

miljoonaa kruunua (noin 1.2 miljoonaa euroa) tai konsernin sisäisiä lainoja, jotka 

ovat arvoltaan alle 25 miljoonaa kruunua (noin 3 miljoonaa euroa) (OECD 2012). 

Pienet ja keskisuuret on vapautettu dokumentointivelvollisuudesta. Pk-yritykseksi 

määritellään yritys, jossa työntekijöiden määrä alle 250, jonka liikevaihto on alle 400 
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miljoonaa kruunua (noin 48 miljoonaa euroa) tai taseen loppusumma alle 350 

miljoonaa kruunua (noin 42 miljoonaa euroa). Yritys, jolla on transaktioita 

sellaisessa maassa sijaitsevan osapuolen kanssa, josta Norjan veroviranomaiset eivät 

voi pyytää verotietoja, ei ole vapautettu dokumentointivelvollisuudesta, vaikka Pk-

yrityksen määritelmä täyttyisivät (OECD 2012). 

5.4 Tanska 

Tanskassa siirtohinnoitteludokumentaatiosäännökset tulivat voimaan vuonna 1998. 

Jos tanskalaisen ja ulkomaisen yhtiön välillä on suora tai epäsuora yli 50 prosentin 

osakeomistus tai äänivalta, tanskalaisen yhtiön on annettava tiedot ulkomaisen yhtiön 

kanssa tehtyjen liiketoimien luonteesta ja laajuudesta sekä siirtohintojen perusteista. 

Mikäli verovelvollinen ei anna viranomaisille riittäviä tietoja markkinaehtoisuuden 

todentamiseksi, siirtyy todistustaakka siirtohintojen markkinaehtoisuudesta 

verovelvolliselle. Mikäli dokumentointi katsotaan riittämättömäksi, 

veroviranomaisella on oikeus tulonoikaisuun (Jaakkola ym. 2012:66). 

Veroviranomaiset voivat pyytää siirtohinnoitteludokumentaatio aikaisintaan 

veroilmoituksen yhteydessä. Pyynnön jälkeen verovelvollisella on 60 päivää aikaa 

toimittaa dokumentaatio veroviranomaisille. Dokumentointi voidaan esittää 

tanskaksi, englanniksi, norjaksi tai ruotsiksi (PWC 2012a). 

Dokumentaation tulee sisältää kuvaus yhtiön rakenteesta ja liiketoimista. Yhtiön 

tulee dokumentoida konsernin sisäiset transaktiot ja transaktioiden 

hinnoitteluperiaatteet tekemällä toiminto- ja riskianalyysi. Myös markkinaehtoisuus 

tulee todentaa vertailuanalyysillä (Jaakkola ym. 2012:66). 

Pienet ja keskisuuret yritykset on vapautettu dokumentointivelvollisuudesta, mutta 

myös niiden tulee noudattaa markkinaehtoperiaatetta siirtohinnoittelussaan. Pk-

yritykseksi luokitellaan yritykset, joissa on alle 250 työntekijää, joiden liikevaihto on 

alle 250 miljoonaa kruunua (noin 34 miljoonaa euroa) tai taseen loppusumma alle 

125 miljoonaa kruunua (noin 17 miljoonaa euroa). Pk-yritysten 

dokumentointivelvollisuusvapaus ei kuitenkaan päde, jos niillä on transaktioita 

sellaisissa EU:n ulkopuolisissa maissa sijaitsevien konserniyhtiöiden kanssa, joilla ei 
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ole sopimusta Tanskan kanssa kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta (PWC 

2012a). 

Vuonna 2012 Tanskassa kiristettiin siirtohinnoitteludokumentaation puutteista 

annettavia rangaistuksia. Mikäli dokumentaatiota ei ole toimitettu 60 päivässä 

viranomaisen pyynnöstä, voidaan langettaa rangaistus dokumentaation 

puuttumisesta. Mikäli siirtohinnoitteludokumentaatiota ei ole tai se todetaan 

riittämättömäksi, sovelletaan silloin kaksi portaista rangaistusasteikkoa. 

Siirtohinnoitteludokumentaatio puuttumisesta saatetaan rangaista 250000 kruunun 

(noin 33500 euroa) sakolla. Sakko pienenee 50 prosentilla, jos dokumentaatio 

toimitetaan myöhemmin. Puutteellisen siirtohinnoitteludokumentaation 

toimittamisesta rangaistaan vähintään 10 prosentin korotussakolla tulonoikaisusta 

aiheutuvaan veronkorotukseen, jos markkinaehtoperiaatetta ei ole noudatettu ja sen 

vuoksi yrityksen tuloa joudutaan oikaisemaan(PWC 2012a). 

5.5 Venäjä 

Siirtohinnoittelua koskevat verolait tulivat voimaan Venäjällä vuonna 1999. Venäjä 

ei ole OECD:n jäsen, mutta OECD:n siirtohinnoittelusäännökset ovat vaikuttaneet 

Venäjän siirtohinnoittelusäännöksiin. Uudet siirtohinnoittelusäännökset valmisteltiin 

vuonna 2005, mutta ne tulivat voimaan vasta vuonna 2012. Uudet 

siirtohinnoittelusäännökset sisälsivät myös säännökset koskien 

siirtohinnoitteludokumentaatiota. Säännöksissä on piirteitä USA:n 

siirtohinnoittelusäännöksistä (Jaakkola ym. 2012:67). 

Venäjän lain mukaan veroviranomaiset voivat pyytää 

siirtohinnoitteludokumentaatiota verotarkastuksen yhteydessä, mutta aikaisintaan 

verovuotta seuraavan vuoden kesäkuussa. Verovelvollisen tulee toimittaa 

siirtohinnoitteludokumentaatio 30 päivässä saatuaan pyynnön veroviranomaisilta. 

Siirtohinnoitteludokumentaation tulee sisältää: 

 Kuvaus transaktion luonteesta ja ehdoista 

 Toimintoanalyysi 
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 Tiedot valitusta siirtohinnoittelumenetelmästä 

 Vertailuanalyysi, jonka tulee sisältää tiedot vertailukohteista ja 

markkinaehtoperiaatteen testaustavasta 

 Taloudellinen analyysi, jonka tulee sisältää vertailuanalyysin tulokset ja 

todentaa markkinaehtoperiaatteen toteutuminen. 

Mikäli verovelvollinen toimittaa siirtohinnoitteludokumentaation määräajassa, ei 

verovelvolliselle tule erillistä rangaistusmaksua mahdollisen tulonoikaisusta 

aiheutuvan veronkorotuksen lisäksi (PWC 2012b). 

Siirtohinnoitteludokumentaation laatimisessa voidaan noudattaa hyvin pitkälti 

konsernin yleistä linjaa. Säännösten soveltamiseen liittyy kuitenkin tiettyjä 

paikallisia erityispiirteitä. Esimerkiksi vertailuanalyysiä laadittaessa 

vertailuyhtiöiden on kaikissa tapauksissa oltava venäläisiä yhtiöitä, vaikka testattava 

yhtiö olisi ulkomaalainen (Jaakkola ym. 2012:67). 

Yhtiöiden tulee tehdä siirtohinnoitteludokumentaatio, mikäli etuyhteydessä tehtyjen 

transaktioiden arvo ylittää 100 miljoonaa ruplaa (noin 2,1 miljoonaa euroa) (PWC 

2012b). Etuyhteysliiketoimeksi katsotaan kaikki rajat ylittävät, konsernin sisäiset 

liiketoimet sekä tietyt edellytykset täyttävät Venäjän sisäiset liiketoimet. 

Etuyhteyden katsotaan syntyvän, mikäli yhtiö omistaa toisesta yhtiöstä yli 25 

prosenttia tai yhtiöllä on muulla tavalla määräysvalta toisessa yhtiössä (Jaakkola ym. 

2012:67). 

5.6 Brasilia 

Brasiliassa siirtohinnoittelusäännökset tulivat voimaan vuonna 1997. Brasilia ei ole 

OECD:n jäsen ja näin ollen sen siirtohinnoittelusäännökset poikkeavat huomattavasti 

OECD:n säännöksistä. OECD:n siirtohinnoittelusäännösten pohjana toimivat 

markkinaehtoperiaatteen mukaiset hinnat, mutta Brasilian siirtohinnoittelusäännökset 

perustuvat enimmäis- ja vähimmäishintojen määrittelyyn. Tuonnille ja viennille on 

myös omat siirtohinnoittelumenetelmänsä (PWC 2012c). 
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Kuten monissa muissa maissa, Brasiliassa ollaan vielä alkuvaiheessa 

siirtohinnoittelusäännösten kehityksen suhteen. Ulkomaat ovat kuitenkin kritisoineet 

Brasilian siirtohinnoittelukäytäntöjä, koska ne eivät noudata kansainvälisiä 

siirtohinnoitteluperiaatteita markkinaehtoperiaatteen määrittämiseksi, vaan ne 

koetaan perustuvan enemmänkin Brasilian verotuksen edistämiseen (PWC 2012c). 

Monella verovelvollisella oli hankaluuksia ymmärtää Brasilian monimutkaisia 

siirtohinnoittelusäännöksiä ja niiden soveltamista käytännössä. Moni yhtiö käsitti, 

että säännöissä määritellyt enimmäiskatteet olisivat tehneet siirtohinnoittelusta 

yksinkertaisempaa, mutta käytännössä Brasilian siirtohinnoittelusäännökset ovat 

monimutkaisemmat kuin miltä ne ulospäin näyttävät (PWC 2012c). 

Yrityksille oli epäselvää, mitä vaatimukset täyttävän siirtohinnoitteludokumentaation 

tulisi sisältää ennen vuotta 1999, jolloin varsinaiset siirtohinnoitteludokumentaatiota 

koskevat säännökset tulivat voimaan. Monilla yrityksillä on kuitenkin edelleen 

vaikeuksia siirtohinnoitteludokumentaatiota koskevien vaatimusten kanssa, sillä 

kaikilla yrityksillä riittäviä resursseja tuottaa dokumentaatiovaatimusten mukaista 

informaatiota (PWC 2012c). 

Brasilian siirtohinnoitteludokumentaatiovaatimusten mukaan verovelvollisen tulee 

antaa paljon yksityiskohtaista tietoa etuyhteydessä tekemistään liiketoimista. 

Dokumentaatiovaatimusten mukaan verovelvollisen on täytettävä viisi erilaista 

lomaketta, joissa tulee antaa tietoa etuyhteydessä tehdyistä liiketoimista. Esimerkiksi 

yksityiskohtaiset tiedot tuonneista ja vienneistä, kuvaus 49 tärkeimmästä tuonti- ja 

vientitapahtumasta, niihin sovelletusta siirtohinnoittelumenetelmästä sekä tieto 

mahdollisista menetelmän perusteella tehdyistä hinnanoikaisuista (Jaakkola ym. 

2012:68). 

5.7 Yhdysvallat 

Yhdysvalloissa siirtohinnoittelusäännökset ovat olleet voimassa jo pitkään, 

Yhdysvaltojen laaja siirtohinnoittelusäännöstö ei kuitenkaan perustu suoranaisesti 

OECD:n periaatteisiin. Markkinaehtoperiaatteen noudattamista edellytetään 

etuyhteydessä olevilta yhtiöiltä. Verovelvollisen tulee valita liiketoiminnan 
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olosuhteita parhaiten vastaava siirtohinnoittelumenetelmä, jonka soveltuvuus ja 

markkinaehtoisuus tulee todistaa riittävällä dokumentoinnilla (Jaakkola ym. 

2012:70). 

Yhdysvalloissa siirtohinnoitteludokumentaatio tulee toimittaa 30 päivän sisällä 

veroviranomaisen pyynnöstä, veroviranomaiset saattavat pyytää dokumentaatiota 

veroilmoituksen palautuksen yhteydessä, joten niiden tulee olla silloin valmiina. 

Siirtohinnoitteludokumentaation tulee sisältää: 

 Kuvaus verovelvollisen liiketoimista ja organisaatio rakenteesta 

 Kuvaus valitusta siirtohinnoittelumenetelmästä ja perustelut sen valinnasta 

 Kuvaus harkituista siirtohinnoittelumenetelmistä ja selvitys miksi niitä ei 

valittu 

 Kuvaus etuyhteydessä tehdyistä liiketoimista. 

 Vertailuanalyysi 

Edellä mainittujen lisäksi verovelvollisen tulee tehdä lisädokumentaatio, johon tulee 

kerätä todisteet valitun siirtohinnoittelumenetelmän soveltuvuudesta ja muut 

taustatiedot, joita käytettiin siirtohinnoittelun markkinaehtoisuuden analysointiin. 

Myös lisädokumentaatio tulee toimittaa 30 päivän sisällä pyynnöstä, mutta niiden ei 

tarvitse olla valmiina veroilmoituksen palautuksen yhteydessä (PWC 2012e). 

Siirtohinnoitteludokumentaatiosäännösten laiminlyönnistä voidaan tuomita sakkoon, 

joka on suuruudeltaan 20-40 prosenttia laiminlyönnin vuoksi määräämättä jääneestä 

verosta. Todistustaakka on verovelvollisella (Jaakkola ym. 2012:68). 

5.8 Kiina 

Kiinan siirtohinnoitteludokumentaatiovaatimukset vastaavat pitkälti OECD:n 

ohjeistusta. Ne tulivat voimaan vuonna 2008. Pienemmät yhtiöt ovat tietyin 

edellytyksin vapautettuja dokumentointivelvollisuudesta. Dokumentointia ei tarvitse 

laatia, mikäli etuyhteydessä tehtyjen osto- ja myyntitransaktioiden yhteenlaskettu 

vuotuinen arvo on alle 200 miljoonaa remimbiä (noin 24,2 miljoonaa euroa) ja 
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muiden transaktioiden yhteenlaskettu vuotuinen arvo on alle 40 miljoonaa remimbiä 

(noin 4,8 miljoonaa euroa) (PWC 2012d). 

Siirtohinnoitteludokumentaatio tulee laatia kiinan kielellä ja sen tulee sisältää: 

 Organisaation rakenne 

 Kuvaus liiketoiminnasta 

 Kuvaus etuyhteydessä tehdyistä liiketoimista 

 Vertailuanalyysi 

 Kuvaus valitusta siirtohinnoittelumenetelmästä ja sen soveltamisesta 

Dokumentaatio tulee olla valmiina verovuotta seuraavan vuoden kesäkuuhun 

mennessä. Tämän jälkeen veroviranomaiset voivat pyytää dokumentaatiota 

toimitettavaksi. Pyynnön jälkeen verovelvollisella on 20 päivää aikaa toimittaa 

siirtohinnoitteludokumentaatio veroviranomaisille. Paikallinen veroviranomainen 

saattaa halutessaan vaatia siirtohinnoitteludokumentaatiota toimitettavaksi 

nopeammin kuin 20 päivässä, verovelvollisen tulee tällöin noudattaa paikallisen 

veroviranomaisen määräystä (PWC 2012d). 

Kiinassa on myös olemassa säädös erityisestä dokumentointivelvollisuuden 

laiminlyönnistä seuraavasta sanktiosta, jos verovelvollinen ei ole laatinut 

dokumentaatiota, voivat veroviranomaiset määrätä erityisen lisäkoron, joka 

veloitetaan mahdollisen verokorotuksen lisäksi. Kiinassa veroviranomaiset voivat 

oikaista verotusta jopa 10 vuotta taaksepäin, joten lisäkoroista saattaa tulla suuri 

sanktio yhtiölle. Mikäli verovelvollinen ei toimita laatimaansa dokumentaatiota, 

voivat veroviranomaiset määrätä 2000-10000 remimbin (noin 242-1210 euron) 

suuruisen sanktion (Jaakkola ym. 2012:69). 
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6 SIIRTOHINNOITTELUDOKUMENTAATION 

SISÄLTÖVAATIMUKSET 

6.1 Yleisesti 

Siirtohinnoitteludokumentaation sisältövaatimukset riippuvat kyseessä olevan valtion 

siirtohinnoittelusäännöksistä. Yleensä ne kuitenkin pohjautuvat ainakin jossain 

määrin OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin ja EU:n siirtohinnoittelufoorumin 

suosituksiin. Sisältövaatimuksissa saattaa kuitenkin olla merkittäviä eroja erityisesi 

EU:n ulkopuolisissa valtioissa. Esimerkiksi monissa maissa vaaditaan, että OECD:n 

ohjeisiin pohjautuva siirtohinnoitteludokumentointi tulee laatia paikallisella kielellä 

(Jaakkola ym. 2012: 93). 

Suomessa siirtohinnoitteludokumentaation sisältövaatimukset on määritelty VML 14 

b §:ssä :  

"Siirtohinnoitteludokumentointiin on sisällytettävä seuraavat tiedot: 

1) kuvaus liiketoiminnasta; 

2) kuvaus etuyhteyssuhteista; 

3) tiedot etuyhteyssuhteessa tehdyistä liiketoimista sekä yrityksen ja sen kiinteän 

toimipaikan välisistä toimista; 

4) toimintoarviointi etuyhteyssuhteessa tehdyistä liiketoimista sekä yrityksen ja sen 

kiinteän toimipaikan välisistä toimista; 

5) vertailuarviointi käytettävissä oleva tieto vertailukohteista mukaan lukien; 

6) kuvaus siirtohinnoittelumenetelmästä ja sen soveltamisesta. 
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Edellä 4 - 6 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei edellytetä, jos verovelvollisen ja 

liiketoimen toisen osapuolen välillä tehtyjen liiketoimien yhteismäärä on verovuonna 

enintään 500 000 euroa. " 

Dokumentointia ei tarvitse esittää määrämuotoisena ja se katsotaan riittäväksi 

täyttäessään VML 14 b §:ssä määritellyt yleisluontoiset vaatimukset. Suomessa 

dokumentointi kielenä voidaan käyttää suomea, ruotsia tai englantia, tosin englantia 

käyttäessä tulee esittää käännös tarvittaessa keskeisten kohtien osalta (Laaksonen ym. 

2007: 18). 

6.2 Kuvaus Liiketoiminnasta 

Siirtohinnoitteludokumentaation tulee sisältää VML 14 b §:n 1 momentin 1 

mukainen kuvaus dokumentoitavan yhtiön liiketoiminnasta. Tarkoituksena on saada 

selkeä yleiskuva koko konsernin liiketoiminnasta, eikä pelkästään dokumentoinnin 

piirissä olevasta toiminnasta (Jaakkola ym. 2012: 98).  

Liiketoiminnan kuvauksen sisältö tulisi ratkaista tapauskohtaisesti. Sellaisia 

liiketoiminnan osa-alueita, joilla ei ole varsinaista käytännön yhteyttä 

verovelvolliseen liiketoimintaan, ei tarvitse sisällyttää kuvaukseen. Kuvaukseen voi 

liittää selvityksen verovelvollisen ja etuyhteysyrityksen tuloksesta. Selvityksen 

avulla voidaan hahmottaa paremmin verovelvollisen asema konsernin 

arvonmuodostusketjussa (Laaksonen ym. 2007: 18). 

Yritykset pyrkivät säästämään dokumentaation tekokuluissa. Näin ollen ne saattavat 

pyrkiä kierrättämään edellisvuosien dokumentaation osia, käyttämällä viime vuosina 

tehtyjä dokumentaation osia yleisluontoisten tietojen, riskien ja tiettyjen toimintojen 

osalta. Tällöin edellisiltä vuosilta kopioidaan muuttumattomat tiedot uuteen 

dokumentaatioon (Scholz 2011). 

Yleiskuvaksi riittää yleisluontoinen kuvaus liiketoiminnasta. Tarkoituksena ei ole 

laatia yksityiskohtaista selvitystä liiketoiminnasta (Laaksonen ym. 2007: 18). 

Kuvausta voidaan pitää riittävänä, kun sen perusteella saadaan hyvä kuva konsernin 
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liiketoiminnasta. Tämä edellyttää, että kuvauksessa esitellään konsernin tuotteet tai 

palvelut, sekä asiakaskunta (Jaakkola ym. 2012: 98).  

Kuvaus liiketoiminnasta saattaa sisältää myös muunlaisia selvityksiä verovelvollisen 

toiminnasta, kuten liiketoimintaympäristöön vaikuttavista erityisolosuhteista tai 

siirtohinnoitteluun olennaisesti vaikuttavista liiketoimintastrategioista (Laaksonen 

ym. 2007: 19). Kuvauksessa olisi myös hyvä antaa tiedot konsernin markkina-

alueesta, kilpailu-olosuhteista ja kehityssuunnasta, sillä kilpailu olosuhteilla on 

oletettavasti vaikutusta markkinoiden hintatasoon. Jolloin se vaikuttaa yhtiön 

siirtohinnoitteluun (Karjalainen & Raunio 2007: 197).  

Liiketoiminnan kuvaukseen kuuluu myös selvitys verovelvollisen viime vuosien 

taloudellisesta kehityksestä. Kuvauksessa tulisi myös mainita yrityksen strategia ja 

kertoa, miten hyvin se on onnistunut (Jaakkola ym. 2012: 98). OECD:n ohjeiden 

mukaan liiketoiminta strategioiden kuvaukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Mahdolliset markkinoille tunkeutumista tai poistumista koskevat suunnitelmat tulee 

OECD:n mukaan kuvailla kuvauksessa (Laaksonen ym. 2007: 19). 

Lisäksi tulisi antaa selvitys liiketoiminnassa käytetyistä aineettomista oikeuksista, 

sekä niiden luonteesta ja merkityksestä liiketoimintaan. Aineettomien oikeuksien 

luettelointia ei kannata rajoittaa vain patentteihin tai tavaramerkkeihin, vaan 

sisällyttää myös tietotaito ja asiakassuhteet, sillä niillä saattaa olla liiketoiminnan 

kannalta suuri arvo. Aineettomien oikeuksien osalta tulee myös kuvailla omistus 

konsernissa (Jaakkola ym. 2012: 98).  

 

6.3  Kuvaus etuyhteyssuhteista 

Siirtohinnoitteludokumentaation tulee sisältää VML 14 b §:n 1 momentin 2 kohdan 

mukainen kuvaus etuyhteyssuhteista (Laaksonen ym. 2007: 19). Kuvauksessa on 

esitettävä tiedot verovelvollisen kanssa etuyhteydessä olevista yrityksistä, joiden 

kanssa verovelvollisella on ollut verovuoden aikana rajat ylittäviä konsernin sisäisiä 

liiketapahtumia tai joiden liiketoimilla on suora tai välitön vaikutus verovelvollisen 
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etuyhteydessä tehtyihin rajat ylittäviin liiketoimiin. Kuvauksen tulee siis myös 

sisältää etuyhteysyritykset, joiden liiketoimet vaikuttavat suoraan tai välillisesti 

verovelvollisen rajat ylittäviin konsernin sisäisiin liiketapahtumiin, vaikka 

verovelvollisella ei olisikaan suoraa liiketapahtumaa kyseisen etuyhteysyrityksen 

kanssa (Jaakkola ym. 2012: 98-99). 

Kuvauksessa etuyhteyssuhteista on annettava tiedot etuyhteysyrityksen nimestä, 

tunnistetiedoista, kotipaikasta ja etuyhteyden perusteesta. Erityisesti 

etuyhteysyrityksen ja verovelvollisen etuyhteyssuhteissa tapahtuneet muutokset 

verovuoden aikana ja edellisenä vuonna tulee selvittää kuvauksessa (Laaksonen ym. 

2007: 19). 

Kuvaukseen tulisi liittää myös yleisen tason kuvaus konsernin omistussuhteista ja 

oikeudellisesta rakenteesta. Yrityksillä on yleensä jo valmiiksi laadittuja kaavioita 

konsernin juridisesta rakenteesta (Laaksonen ym. 2007: 20). Mikäli konserniin 

kuuluu satoja yrityksiä, niin tällöin tulisi laatia dokumentoinnin kohteena olevan 

yhtiön ja siihen liikesuhteissa olevien konserniyhtiöiden suhteista kaaviokuva ja 

esittää loput konsernin yhtiöt listana. Myös konsernin operatiivinen rakenne 

kannattaa selvittää, mikäli se poikkeaa juridisesta organisaatiosta, sillä operatiivisen 

organisaation ymmärtäminen antaa taustatietoa ja auttaa ymmärtämään 

konserniyhtiöiden toimintoja ja riskejä (Jaakkola ym. 2012: 99). 

6.4  Tiedot etuyhteyssuhteissa tehdyistä liiketoimista 

Siirtohinnoitteludokumentaation tulee sisältää VML 14 b §:n 1 momentin 3 kohdan 

mukaisesti tiedot etuyhteyssuhteessa tehdyistä liiketoimista sekä yrityksen ja sen 

kiinteän toimipaikan välisistä toimista (Laaksonen ym. 2007: 19). Liiketoiminnan 

tiedoista annettavassa selvityksessä on käytävä ilmi liiketoimen tyyppi, osapuolet, 

euromääräinen arvo, laskutus ja liiketoimen suhde muihin etuyhteydessä tehtyihin 

liiketoimiin, sekä tietoa sovelletuista sopimusehdoista (Jaakkola ym. 2012: 99).  

Käytännössä liiketoimella tarkoitetaan kaikenlaisia taloudellisia toimenpiteitä 

etuyhteydessä olevien osapuolten välillä tai yrityksen ja sen kiinteän toimipaikan 

välillä verovuoden aikana. Konsernin sisäisiksi liiketoimiksi määritellään 
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konserniyhtiöiden tai sivuliikkeen ja ulkomaisen pääliikkeen välisiä liiketoimia, ei 

operatiivisten organisaatioiden liiketoimintayksiköiden kuten liiketoiminta-alueiden, 

divisioonien tai tulosyksiköiden välisiä liiketoimia (Jaakkola ym. 2012: 99).  

OECD:n malliverosopimuksen 9. artiklassa liiketoimen käsitä on laaja, koska sen 

lähtökohtana ovat kauppa- ja rahoitussuhteiden ehdot. Siirtohinnoittelua voidaan 

oikaista, mikäli yritysten välillä esiintyy ehtoja, joista ei olisi riippumattomien 

yritysten välillä sovittu (Laaksonen ym. 2007: 20). 

OECD:n ohjeiden mukaan siirtohinnoittelua tarkastellaan markkinaehtoperiaatteen 

mukaisesti liiketoimikohtaisesti. Ohjeissa kuitenkin todetaan, että jotkin liiketoimet 

ovat jatkuvia tai ne liittyvät niin läheisesti toisiinsa, ettei niitä voi arvioida erillisinä. 

Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi pitkät hankintasopimukset tai läheisesti 

toisiinsa liittyvien tuotteiden hinnoittelu, kun yksittäisen hinnan määrittäminen ei ole 

mielekästä. Tämän tapaisissa tilanteissa liiketoimet voidaan yhdistää, jos liiketoimet 

on tehty samojen osapuolten välillä samanlaisin ehdoin (Laaksonen ym. 2007: 21). 

Liiketoimien samankaltaisuutta voidaan arvioida samoin keinoin kuin liiketoimien 

vertailukelpoisuutta, vaikka kyse onkin eri asiasta. Dokumentointiin on laitettava 

perustelut, miksi liiketoimet on yhdistetty (Laaksonen ym. 2007: 21). 

Selvityksen tulee sisältää myös luettelo etuyhteysliiketoimia koskevista sopimuksista 

ja jäljennökset olennaisimmista sopimuksista. Tämän yhteydessä tulisi esittää myös 

luettelon kohteena olevan yhtiön etuyhteystoimia koskevista 

kustannustenjakosopimuksista, ennakkotiedoista ja toisen valtion viranomaisen 

liiketoimen toiselle osapuolelle annetuista ennakkotiedoista. Käytännössä yhtiö 

joutuu käymään läpi ja listamaan kaikki etuyhteydessä tekemänsä liiketoimet, jotta se 

voi esittää vaadittavan selvityksen (Karjalainen & Raunio 2007: 200). 

6.5 Toimintoarviointi 

Siirtohinnoitteludokumentaation tulee sisältää toimintoarviointi. Toimintoarvioinnin 

tarkoitus on määrittää konsernin sisäisten liiketoimien vertailukelpoisuus 

ulkopuolisten kanssa tehtyihin liiketoimiin. (Jaakkola ym. 2012: 101).  Erityisesti 
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pyritään selvittämään etuyhteydessä tehtyjä liiketoimissa suoritettuja toimintoja ja 

niihin liittyviä riskejä, joten varsinainen vertailu tehdään VML 14 b §:n 1 momentin 

5 mukaisessa vertailuarvioinnissa, vaikka se OECD:N ohjeissa onkin sisällytetty 

toimintoarviointiin (Karjalainen & Raunio 2007: 202).  

Toimintoarvioinnin erottaminen vertailuarvioinnista on mielekästä, sillä 

verovelvollinen pystyy itse parhaiten liiketoimen toisena osapuolena arvioimaan 

omia etuyhteydessä suoritettuja toimia yksityiskohtaisemmin. Vertailuarvioinnissa 

verovelvollisen ei usein ole mahdollista arvioida ulkopuolisten tahojen 

liiketoimissaan suorittamia toimintoja vastaavassa mittakaavassa (Jaakkola ym. 

2012: 101).   

OECD:n ohjeissa toimintoarviointia kutsutaan toimintoanalyysiksi. VML 14 b §:ssä 

käytetään termiä toimintoarviointi ja se on sisällöltään pitkälti yhteneväinen OECD:n 

ohjeissa mainitun toimintoanalyysin kanssa. Hallituksen esityksessä kuitenkin 

todetaan, että toimintoarvioinnin yhteydessä ei edellytetä yhtä laajaa 

toimintoanalyysiä kuin OECD:n siirtohinnoitteluohjeissa (Karjalainen & Raunio 

2007: 202). 

Toimintoanalyysissä tai toimintoarvioinnissa keskitytään pääasiallisesti 

dokumentoinnin kohteena olevan yrityksen tarkasteluun, sillä transaktion 

vastapuolena olevan yrityksen arvioimiseen on hankala saada riittävää tietoa 

(Karjalainen & Raunio 2007: 202). Toimintoanalyysissä selvitetään, mikä on yhtiön 

rooli suhteessa koko konsernin liiketoimintaan kuvaamalla yksityiskohtaisesti, mitä 

tehtäviä dokumentoitava yhtiö suorittaa liittyen tiettyyn konsernin sisäiseen 

liiketoimeen (Jaakkola ym. 2012: 101). 

Toimintojen kuvauksen jälkeen määritellään ne riskit, joita etuyhteystoimien 

osapuolet kantavat kyseiseen liiketapahtumaan liittyen. Lähtökohtaisesti, suurimman 

riskin kantavan osapuolen tulisi saada suurempi osuus tuotosta, jonka konserni saa 

etuyhteystoimeen perustuvasta liiketoiminnasta (Jaakkola ym. 2012: 102). 

OECD:n ohjeissa todetaan, että riippumattomien osapuolten välisessä kaupassa hinta 

yleensä kuvastaa osapuolten suorittamia toimia ottaen huomioon riskit ja käytetty 
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omaisuus. Toimintoarviointi onkin siirtohinnoittelun keskeisimpiä osia, koska 

toiminnot, omaisuus ja riskit vaikuttavat hintoihin. Ohjeissa painotetaan erityisesti 

toimintojen merkitystä siirtohinnoitteluun (Laaksonen ym. 2007: 22). 

Toimintoarviointi tulee tehdä huolellisesti, jotta etuyhteydessä tehdyille liiketoimille 

löydetään vertailukohteiksi riippumattomien yritysten tekemiä liiketoimia, jotka ovat 

vertailukelpoisia. Toimintoarviointi voidaan pitää työkaluna, jolla kerätään tietoa ja 

selvitetään liiketoimiin vaikuttavat tosiseikat. Toimintoarvioinnista saatu tieto auttaa 

myös siirtohinnoittelumenetelmän valitsemisessa (Laaksonen ym. 2007: 22). 

Toimintoarvioinnissa kuvataan suoritetut toiminnot huomioiden käytetty omaisuus ja 

toimintoon liittyvät riskit. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan tarvitse kuvailla yhtä 

tarkasti. Taloudellisesti merkittävistä toimista ei riitä yleisluontoinen kuvailu, vaan 

niistä vaaditaan tarkempaa tietoa. Taloudellisesti vähemmän merkittävistä 

toiminnoista sen sijaan riittää yleisluontoinen kuvaus (Laaksonen ym. 2007: 23). 

Toimintoarviointi voidaan esittää taulukkona tai kirjallisessa muodossa, tosin 

kirjallinen muoto on suotavampi, koska se siinä toimintoja voidaan kuvailla 

yksityiskohtaisemmin. Taulukkomuodossa esitetyistä toiminnoista ei välttämättä 

selviä, mitkä toiminnot ovat taloudellisesti merkittäviä. Taulukon ohessa on hyvä 

esittää kirjallinen selvitys, josta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa toiminnoista 

(Laaksonen ym. 2007: 23). 

Toimintoarvioinnissa tulee selvittää toiminnoissa käytettävät arvokkaat 

omaisuuserät, erityisesti aineeton omaisuus.  Omistuserien omistus ja niiden 

käyttötapa tulee kuvailla. Yleensä riittää, että taloudelliselta kannalta merkittävä 

omaisuus on eritelty ja sen vaikutus tulonmuodostukseen on kuvailtu lyhyesti. Asiaa 

kannattaa tarkastella molempien liiketoimen osapuolten kannalta, jolloin omaisuuden 

merkityksen suhteuttaminen kyseiseen liiketoimeen on helpompaa (Jaakkola ym. 

2012: 102). 

Toiminnoissa käytettävää omaisuutta on käsitelty OECD:n ohjeissa melko suppeasti. 

OECD:n ohjeissa on korostettu aineettoman omaisuuden merkitystä, sillä se on 

yleensä siirtohinnoitteluun eniten vaikuttava omaisuuserä. Aineeton omaisuus on 
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laaja käsite, sillä tarkoitetaan muutakin kuin pelkästään taseeseen kirjattua 

omaisuutta. Aineetonta omaisuutta ovat esimerkiksi tavaramerkit, patentit, mallit, 

teknologia, asiakasluettelot, jakelukanavat ja muu vastaavanlainen omaisuus. Myös 

aineettoman omaisuuden merkitys on hyvä selvittää. Esimerkiksi kaikki rekisteröidyt 

tavaramerkit eivät välttämättä ole oleellisia yrityksen arvonluonnin kannalta 

(Jaakkola ym. 2012: 102). 

Toimintoarvioinnissa tulee kuvailla osapuolten todelliset riskit. Ne voidaan osoittaa 

etuyhteystoimien sopimusehdoilla, jotka ilmenevät sopimuksesta, osapuolten 

välisestä viestinnästä tai osapuolten käyttäytymisestä. Osapuolten riskit saattavat 

kuitenkin poiketa sovituista riskeistä, joten sopimusehdot eivät välttämättä osoita 

kaikissa tilanteissa otettuja riskejä.  OECD:n ohjeiden mukaan osapuolten 

käyttäytyminen on paras todiste riskin todellisesta kohdentumisesta. Riskien tulee 

olla suhteutettuna liiketoimen taloudelliseen sisältöön (Laaksonen ym. 2007: 24). 

Toiminnoissa otettuja riskejä ovat esimerkiksi markkinariskit, tutkimus- ja 

kehitystoiminnan riskit, rahoitusriskit ja luottoriskit. Oletuksena on, että suuremman 

riskin oton tulee näkyä tuotto-odotuksen kasvuna (Jaakkola ym. 2012: 102). 

Etuyhteystoimet ja riippumattomat liiketoimet eivät ole vertailukelpoisia keskenään, 

mikäli otetuissa riskeissä on olennaisia eroja. Itse toimintoarvioinnissa tulee ottaa 

huomioon molempien osapuolten riskit, mutta dokumentoinnin toimintoarvioinnissa 

voidaan keskittyä osapuolten olennaisiin riskeihin (Laaksonen ym. 2007: 25). 

Toimintoarviointiin tulee sisällyttää kuvaus toiminnoissa ja riskeissä tapahtuneista 

muutoksista. Muutoksia saattaa tapahtua esimerkiksi konsernin järjestäessä 

liiketoimintaansa uudelleen (Jaakkola ym. 2012: 102). Muutos saattaa aiheuttaa 

toiminnoissa käytetyn omaisuuden, osapuolen toimintojen tai riskien siirtymisen 

toiselle etuyhteydessä olevalle osapuolelle, mikä saattaa johtaa täysin erilaiseen 

siirtohinnoitteluun liiketoimien osalta. Muutoksella ei tarkoiteta kuitenkaan EVL:n 

mukaista yritysjärjestelyä, vaan yrityksen liiketoiminnan järjestämiseen ja 

toimintatapoihin liittyviä muutoksia. Useimmiten muutokset tapahtuvat muuttamalla 

aiempia sopimuksia tai tekemällä uusia sopimuksia. Volyymit voivat säilyä 

tällaisissa muutoksissa ennallaan, mutta riskit, vastuut ja tuottojen jakautuminen 

voivat muuttua osapuolten välillä (Laaksonen ym. 2007: 25). 
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Muutos tulee tarkastella kokonaisuutena. Muutostilanteissa on syytä kiinnittää 

huomiota muutoksen kokonaisvaikutuksiin eikä vain erillisiin kysymyksiin. 

Dokumentointiin tulee kuvailla sopimuksen muutokseen vaikuttaneet tekijät sekä 

uuden ja vanhan sopimuksen vaikutukset osapuolten toimintoihin. Muutostilanteissa 

on aina kuvattava muutosta edeltänyt toimintoarviointi ja muutoksen jälkeinen 

arviointi, jotta muutoksen vaikutus liiketoimen osapuolten keskeisiin toimintoihin 

voidaan hahmottamaan. Muutoksen vaikutuksista tulee esittää laskelman 

siirtohinnoittelumenetelmän soveltamista koskevassa kohdassa (Laaksonen ym. 

2007: 26). 

Toimintoarvioinnissa tulee tuoda esiin myös kaikki muut etuyhteystoimien 

vertailukelpoisuuteen vaikuttavat tekijät, joita ei ole varsinaisessa 

toimintoarvioinnissa kuvailtu. Tällaisia voivat olla esimerkiksi siirretyn omaisuuden 

tai palvelun ominaisuudet, osapuolten taloudelliset olosuhteet sekä osapuolten 

noudattamat liiketoimintastrategiat. Näitä tekijöitä olisi tullut esittää jo 

dokumentoinnissa edellisissä vaiheissa, mutta selvyyden vuoksi tämän kaltaiset 

tekijät kannattaa tuoda esille tarkemmin toimintoarvioinnissa (Laaksonen ym. 2007: 

26). 

Toimintoarvioinnin pohjalta pystytään laatimaan etuyhteystoimien osapuolten 

luokittelu, jossa osapuolet luokitellaan suoritettujen toimintojen mukaisiin ryhmiin. 

Osapuolten luokittelulla on tarkoitus helpottaa siirtohinnoittelun hahmottamista 

yleisellä tasolla, sillä ei kuitenkaan varsinaista merkitystä (Laaksonen ym. 2007: 27). 

Osapuolet voidaan luokitella esimerkiksi valmistajaksi, jakelijaksi tai palvelun 

tuottajaksi. Osapuolten luokittelu ei ole kuitenkaan pakollinen osa toimintoarviointia, 

osapuolten varsinaisten toimintojen kuvaaminen on tärkeämpää kuin osapuolten 

luokittelu. Osapuolet voidaan luokitella vain, jos toiminnoista on saatavilla riittävästi 

tietoa (Laaksonen ym. 2007: 28). 

6.6 Vertailuarviointi 

Siirtohinnoitteludokumentaation on sisällettävä VML 14 b §:n 1 momentin 5 kohdan 

mukainen vertailuarviointi, jono luetaan mukaan käytettävissä oleva tieto 
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vertailukohteista (Laaksonen ym. 2007: 29). Vertailuarviointia voidaan pitää 

siirtohinnoitteludokumentaation keskeisimpänä osana. Vertailuarvioinnilla 

tarkoitetaan konsernin etuyhteydessä tehtyjen liiketoimien vertailemista toisistaan 

riippumattomien vertailukelpoisissa olosuhteissa suorittamiin liiketoimiin. 

Vertailukohteiden valinnan tavoitteena on löytää pieni ryhmä riittävän 

vertailukelpoisia ja riippumattomia yrityksiä (Jaakkola ym. 2012: 103). 

Markkinaehtoisen hinnoittelun todentaminen edellyttää etuyhteystoimien 

liiketoimien sopimusehtojen vertailua riippumattomien osapuolten välisiin ehtoihin. 

Markkinaehtoperiaatteen mukaisesti konserniin kuuluvia yrityksiä käsitellään 

erillisinä yksikköinä eikä konsernin erottamattomina osina. Erillisten yksiköiden 

tekemiä liiketoimia verrataan riippumattomien osapuolten vertailukelpoisiin 

liiketoimiin (Laaksonen ym. 2007: 29). 

OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaan liiketoimien vertailu on järkevää vain 

silloin, kun vertailtavat liiketoimet ovat riittävän samankaltaisia. Liiketoimet ovat 

vertailukelpoisia, jos niissä ei ole eroja, jotka olennaisesti vaikuttaisivat 

markkinaehtoisuuden varmentamiseen käytettävään tekijään tai jos voidaan tehdä 

kohtuullisen tarkkoja oikaisuja erojen poistamiseksi (Karjalainen & Raunio 2007: 

205). 

Vertailukelpoisuutta arvioitaessa on tärkeää ymmärtää, miten toisistaan 

riippumattomat yritykset arvioivat liiketoimia. Riippumattomat yritykset vertailevat 

mahdollisuuksiaan ja ryhtyvät liiketoimiin vain, jos muut mahdollisuudet eivät ole 

parempia. Esimerkiksi yritys ei myy tuotteitaan halvalla, jos se tietää, että on 

olemassa muita asiakkaita, jotka maksaisivat tuotteista enemmän (Karjalainen & 

Raunio 2007: 205). 

Vertailuarvioinnissa voidaan keskittyä sellaisiin etuyhteystoimiin, joilla on 

olennaista taloudellista merkitystä. Yhtiöt voivat panostaa vähemmän pienten ja 

vakiintuneissa olosuhteissa tehtyjen liiketoimien arviointiin, mutta olennaisten 

liiketoimien vertailuarviointi tulisi suorittaa huolellisesti. Vakiintuneissa olosuhteissa 

liiketoimella tarkoitetaan liiketoimea, johon vaikuttaneissa olosuhteissa tai 

osapuolten toiminnoissa ei ole tapahtunut muutoksia (Laaksonen ym. 2007: 30). 
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Merkittävä liiketoimi voi olla esimerkiksi määrältään arvokas, uusi, monimutkainen 

tai muuttuvissa olosuhteissa tehty. Liiketoimen merkitystä tulee tarkastella sen 

markkinaehtoisen arvon, eikä liiketoimen hinnan mukaisesti. Esimerkiksi merkittävä 

liiketoimi voi olla tilanne, jossa arvokas patentti myydään etuyhteydessä olevalle 

osapuolelle euron kauppahintaan. Tämänkaltaista tilannetta pidetään merkittävänä 

liiketoimena, vaikka itse kauppahinta onkin alhainen. Yrityksellä on velvollisuus 

määritellä, mitkä liiketoimet ovat merkittäviä yhtiön kannalta (Karjalainen & Raunio 

2007: 206). 

Vertailuarvioinnin ensimmäinen vaihe on mahdollisten vertailukohteiden 

määrittäminen (Laaksonen ym. 2007: 30). Vertailukohteet jaetaan sisäiseen ja 

ulkoisiin vertailu kohteisiin. Sisäiset vertailukohteet perustuvat verovelvollisen ja 

riippumattoman osapuolen väliseen liiketoimeen, joka on tehty etuyhteystoimeen 

vertailtavissa olosuhteissa (Karjalainen & Raunio 2007: 206). 

Sisäiset vertailukohteet ovat yleensä varsin käyttökelpoisia, sillä yrityksellä on usein 

käytössään kaikki olennainen tieto vertailukelpoisuuden arviointiin (Karjalainen & 

Raunio 2007: 206). OECD:n ohjeissa viitataan sisäisten vertailukohteiden 

ensisijaisuuteen. Sisäisen vertailukohteen ensisijaisuus johtuu siitä, että liiketoimien 

vertailukelpoisuus on yleensä helposti todennettavissa liiketoimista helposti 

saatavilla olevan tiedon johdosta (Laaksonen ym. 2007: 31).   

Siirtohinnoitteludokumentoinnissa tulisi selvittää, onko sisäistä vertailukohdetta 

käytettävissä. VML ei kuitenkaan sisällä tarkempaa määritelmää siitä, mitä tällaisen 

selvityksen tulisi sisältää. Mikäli mahdollisia sisäisiä vertailukohteita löytyy, niiden 

käyttämiselle tai käyttämättä jättämiselle tulee esittää dokumentoinnissa perustelut 

(Karjalainen & Raunio 2007: 207). Sisäiset vertailukohteet eivät ole käyttökelpoisia, 

mikäli ne eivät täytä OECD:n ohjeiden mukaisia vertailukelpoisuuteen vaikuttavia 

tekijöitä. Esimerkiksi muutaman tuotteen myynti riippumattomalle osapuolelle ei 

välttämättä ole verrattavissa tuhansien tuotteiden myyntiin etuyhteydessä olevalle 

osapuolelle (Laaksonen ym. 2007: 31).   

Ulkoisella vertailukohteella tarkoitetaan riippumattomien osapuolten välistä 

liiketoimea. Ulkoisella vertailukohteella ei tarkoiteta toisen konsernin sisäistä 
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liiketoimea, sillä se ei ole riippumattomien osapuolten välinen liiketoimi. Yleensä 

ulkoisen vertailukohteen löytäminen on vaikeampaa kuin sisäisen vertailukohteen, 

koska riippumattomien osapuolten välisistä liiketoimista ei yleensä ole tarjolla 

julkista tietoa. Vertailukohteita hakiessa tulisi ensin varmistaa, onko sisäistä 

vertailukohdetta saatavilla, ennen kuin ulkoista vertailukohdetta lähdetään hakemaan.  

(Laaksonen ym. 2007: 31).   

Yhtenä keinona hankkia tietoa eri ulkoisista vertailukohteista on julkisten 

tietokantojen käyttäminen. Julkisilla tietokannoilla tarkoitetaan tietokantoja, jotka 

sisältävät tietoa yritysten tuloslaskelmista ja taseista. Tämän kaltaisia tietokantoja 

ovat esimerkiksi Amadeus, jota Suomen veroviranomaiset hyödyntävät. Ulkoiset 

tietokannat sisältävät kuitenkin harvoin liiketoimikohtaista tietoa, joten niitä 

käyttäessä ei yleensä voida suorittaa liiketoimikohtaista vertailuarviointia. Yleensä 

tietokantoja käyttäessä päädytään vertailuarviointiin, jossa vertailun kohteina ovat 

esimerkiksi yhtiön katteet yleisellä tasolla (Karjalainen & Raunio 2007: 207-208). 

Vertailuarvioinnissa tulee esittää käytettävissä oleva tieto vertailukohteista. 

Vertailukohteita ei tarvitse esittää, jos niitä ei ole tai niiden hankkiminen vaatisi 

verovelvolliselta kohtuuttomia kustannuksia. Vertailukohteiden esittämättä 

jättäminen perustuu verovelvollisen subjektiiviseen näkemykseen. Mikäli 

verovelvollinen kokee, että etuyhteystoimelle ei löydy vertailukohdetta tai että 

vertailukohteen hankkiminen on liian kallista, ei dokumentointiin tällöin tule 

vertailukohteita. Näissä tilanteissa vertailukohteiden puuttumisesta ei voida määrätä 

veronkorotusta (Laaksonen ym. 2007: 32).   

Vertailukohteita hakiessa tietokannoista määräytyvät tarkat hakuehdot 

tapauskohtaisesti. Yleisesti ottaen vertailukohteita tulisi ensisijaisesti hakea kohteena 

olevan yhtiön relevantilta markkina-alueelta, joka määräytyy yhtiön liiketoiminnan, 

toimialan markkinaolosuhteiden ja eri maiden kulurakenteiden mukaan. 

Vertailukohteita hakiessa tulee huomioida myös yrityksen toimiala ja hakea kohteita, 

jotka toimivat samalla toimialalla. Muita hakuehtoja voivat olla esimerkiksi 

yrityksen liikevaihto ja kiinteän omaisuuden suhde liikevaihtoon (Jaakkola ym. 

2012: 104). 
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Hakuehtojen valinta tulee perustella dokumentaatiossa. Koko hakuprosessi tulee 

esittää dokumentaatiossa siten, että tarvittaessa sama haku voidaan tehdä uudelleen. 

Myös vertailuyhtiöiden taloudelliset luvut tulee esittää dokumentaatiossa. 

Vertailuanalyysissä käytettävät tunnusluvut riippuvat valitusta 

siirtohinnoittelumenetelmästä (Jaakkola ym. 2012: 104).  

Valitun vertailujoukon yhtiöille lasketaan sovittu tunnusluku ja määritellään tulosten 

kvartaaliväli. Useimmiten kvartiilivälin määrittämiseen käytetään vertailujoukon 

kolmen vuoden painotettujen tunnuslukujen keskiarvoa. Tämän jälkeen tutkitaan 

kohdeyhtiön tunnuslukujen asettumista vertailuryhmän tunnuslukujen vaihteluväliin. 

Mikäli testattavan yhtiön tunnusluku asettuu vertailuyhtiöiden painotetun keskiarvon 

kvartiilivälille, voidaan sitä pitää merkkinä yhtiön siirtohintojen 

markkinaehtoisuudesta. Jos tulos ei mene kvartiilivälin sisään, oikaisee verottaja 

yleensä silloin tulosta ja siten myös verotettavaa tuloa siten, että tulos vastaa 

vertailujoukon mediaaniarvoa (Jaakkola ym. 2012: 104). 

Markkinaehtoperiaatteen noudattamisen todentaminen ilman minkäänlaisia 

vertailukohteita on käytännössä hyvin hankalaa ja se jättää siirtohinnoittelun 

markkinaehtoisuuden usein hyvin tulkinnan varaiseksi. Vertailuarviointia 

pidetäänkin erittäin tärkeänä osana siirtohinnoitteludokumentointia ja se olisi 

suotavaa tehdä mahdollisimman kattavasti. Hyvin tehty vertailuarviointi osoittaa 

siirtohintojen markkinaehtoisuuden ja parantaa siirtohinnoitteludokumentaation 

uskottavuutta (Karjalainen & Raunio 2007: 210). 

6.7 Kuvaus siirtohinnoittelumenetelmästä ja sen soveltamisesta 

Siirtohinnoitteludokumentaation tulee sisältää selvitys käytetystä 

siirtohinnoittelumenetelmästä ja sen soveltamisesta. Tätä dokumentaation vaihetta 

voidaan kutsua myös taloudelliseksi analyysiksi. Siirtohinnoittelu menetelmän 

valinta perustuu OECD:n ohjeisiin (Laaksonen ym. 2007: 36).  Dokumentaatiossa 

tulee perustella valittu siirtohintamenetelmä ja kuvailla, miten sitä sovellettiin 

markkinaehtoperiaatteen todentamisessa (Jaakkola ym. 2012: 105). 
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Menetelmän soveltamisesta tulisi esittää laskenta, jossa on päädytty 

markkinaehtoiseen tulokseen (Karjalainen & Raunio 2007: 213). Laskelma voi olla 

esimerkiksi yhtiön tuloslaskelma tai joku muu laskelma, joka pohjautuu yhtiön 

lukuihin. Laskelman tulee osoittaa hinnoittelun markkinaehtoisuus (Jaakkola ym. 

2012: 105).  

Suomessa hyväksytään kaikkia OECD:n ohjeissa mainitut 

siirtohinnoittelumenetelmät. Ohjeiden mukaan markkinahintavertailumenetelmää 

voidaan pitää kaikista luotettavimpana menetelmänä, sillä se on suorin menetelmä 

markkinaehtoperiaatteen mukaisten hintojen määrittämiseen. Muiden menetelmien 

käyttäminen on perustellusti hyväksyttävää, jos markkinahintavertailumenetelmää ei 

voida käyttää, esimerkiksi liiketoimen luonteen vuoksi (Jaakkola ym. 2012: 105). 

Lähtökohtaisesti veroviranomaisten tulee hyväksyä yrityksen valitsema menetelmä, 

sillä yrityksellä on parhaat tiedot arvioitaessa, millä menetelmällä päästään 

parhaaseen lopputulokseen (Karjalainen & Raunio 2007: 213). Tärkeintä on 

siirtohintojen markkinaehtoisuus eikä menetelmä, jolla se osoitetaan. Joissain maissa 

saattaa olla käytössä muitakin menetelmiä kuin OECD:n ohjeissa mainitut (Jaakkola 

ym. 2012: 105). 
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YHTEENVETO 

Suomessa siirtohinnoitteludokumentaatioon liittyvät säännökset on säädetty VML 14 

a-14 c §:ssä ja ne pohjautuvat pitkälti OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin ja EU:n 

käytännesääntöihin, myös EU TPD:n mukainen dokumentaatio hyväksytään 

Suomessa (Jaakkola ym. 2012: 95). Siirtohinnoitteludokumentaation tarkoituksena 

on todistaa siirtohinnoittelun markkinaehtoperiaatteen mukaisuus ja suojata 

verovelvollista siirtohinnoitteluoikaisuilta sekä vähentää kaksinkertaisen verotuksen 

vaaraa (Jaakkola ym. 2012: 34). 

Siirtohinnoitteludokumentaatiosäännökset vaihtelevat merkittävästi maittain. Yleensä 

ne kuitenkin pohjautuvat OECD:n siirtohinnoitteluohjeisiin tai EU:n 

käytännesääntöihin (Jaakkola ym. 2012: 93). Useiden maiden kansallinen 

lainsäädäntö on säädetty lähinnä paikallisesta näkökulmasta, jolloin se ei ole 

välttämättä optimaalinen kansainvälisesti toimiville konserneille, jotka suhtautuvat 

dokumentointiin globaalista näkökulmasta (TP Week 2013). 

Vaihtelevat siirtohinnoitteludokumentaatiosäännökset syövät resursseja erityisesti 

useassa eri maissa operoiville konserneille, jotka joutuvat perehtymään useiden 

maiden siirtohinnoitteludokumentaatiosäännöksiin. Tämä kuluttaa konsernien 

resursseja ja aiheuttaa näin ollen lisäkuluja (OECD 2013). 

Tämän vuoksi siirtohinnoitteludokumentaatiosäännöksiä on pyritty yhtenäistämään 

maiden välillä OECD:n ja EU:n siirtohinnoittelufoorumin toimesta. 

Siirtohinnoitteludokumentaatiosäännökset eivät kuitenkaan ole vielä riittävän 

yhtenäisiä verovelvollisten vai veroviranomaisten tarpeita ajatellen (OECD 2013).  

Heinäkuussa 2013, OECD julkaisi toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on 

yhtenäistää siirtohinnoittelusäännöksiä maiden välillä entisestään. Yksi sen 

tavoitteista on luoda kansainvälinen pohja-asiakirjamalli 

siirtohinnoitteludokumentaatioon, jonka mahdollisimman monet maat ottaisivat 

käyttöön. Pohja-asiakirjamallin suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon 

veroviranomaisten sekä yritysten tarpeet (TP Week 2013). 
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Globaalisti veroviranomaisten mielenkiinto siirtohinnoittelukohtaan kasvaa 

jatkuvasti. Siirtohinnoitteludokumentaatiosäännökset lisääntyvät ja useat maat ovat 

lisänneet niiden laiminlyönnistä langetettavia rangaistuksia. Markkinaehtoperiaatteen 

todentamisesta on kuitenkin tullut verovelvollisille helpompaa, sillä 

siirtohinnoittelumenetelmien valinnasta on tullut kansainvälisesti joustavampaa ja 

hyväksyttävät menetelmät ovat lisääntyneet (Ernst & Young 2012). 

Useiden maiden verotoimistot ovat viime vuosina lisänneet siirtohinnoitteluun 

perehtyneen henkilökunnan määrää. Suomessa verohallinto on keskittänyt 

siirtohinnoitteluun perehtynyttä henkilöstöään pääkonttoriinsa paikallisista 

verotoimistoista. Verohallinnon pääkonttorin siirtohinnoitteluun perehtyneen 

henkilöstön määrä on näin ollen moninkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana 

(Ernst & Young 2012).  
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