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T iivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka OECD:n (Organisation for Economic
Cooperation and Development) luoma suositus kansainvälisten konsernien aineettoman
omaisuuden ja vähimmäisverokannan luomisesta (BEPS 2.0) ja siirtohinnoittelu vaikuttavat
konsernin tulevaisuuden riskeihin. Tämä on perusteltua, koska vaikka molemmat näistä
toimenpiteistä pyrkivät antamaan verotusoikeuden lainkäyttöalueille, ovat ne tällä hetkellä
ristiriidassa ja tilanteessa, jossa molemmat eivät voi nykyisessä laajuudessaan olla
olemassa.
Nykyinen verotusoikeus perustuu kiinteään toimipaikkaan, jossa lainkäyttöalueen
verotusoikeus syntyy yrityksen läsnäolosta kyseisillä markkinoilla. Nykyisessä
maailmantaloudessa yritys kuitenkin pystyy toimimaan ilman läsnäoloa ja usein toimiikin
ilman fyysistä läsnäoloa markkinoilla. Tällöin lainkäyttöalueelle ei synny verotusoikeutta ja
voitto jää verottamatta tai kohdistetaan alueelle, jossa voiton verotuskanta on alhainen.
Siirtohinnoittelu on ollut jo kauan olemassa ja pyrkinyt vastaamaan digitalisaation tuomiin
haasteisiin. Siirtohinnoittelu sallii kuitenkin voitonsiirron ja on työläs prosessi yrityksille,
joka tuo paljo kustannuksia konsernille.
BEPS 2.0 käyttöönotolla on kaksi tavoitetta. Ensimmäinen on antaa lainkäyttöalueille
verotusoikeus siellä myytyihin aineettomiin palveluihin tai tuotteisiin. Tämä kohta poistaisi
kiinteän toimipaikan vaatimuksen lainkäyttöalueilta, sekä vastaisi globalisaation ja
digitalisaation tuomiin haasteisiin, jossa liiketoiminta voi olla aineetonta. Toinen kohta luo
15 prosentin vähimmäisverokannan kansainvälisille konserneille ja kieltää vähennykset,
joilla verokantaan ei välttämättä päästäisi. Nämä verouudistukset ovat suurimpia mitä
verotusoikeudessa on nähty 100 vuoteen ja pyrkii vastaamaan nykyisen markkinapaikan
tuomiin haasteisiin. Haasteita tulee muodostamaan säännösten nopea implementoiminen
osaksi kansallista lainsäädäntöä, valtion lainsäädännön ja verosopimuksien muokkaaminen
yhteensopivammiksi.
Pilari I muutokset kansainväliseen verotukseen tulevat luultavasti nostamaan
kansainvälisten yritysten verotusta ja muovaa kansainvälistä markkinapaikkaa. Pilari II
muutokset koskevat vain suurimpia konserneja, joten muutokset pysyvät mitä luultavammin
pieninä. Suomessa olevia konserneja on pieni joukko, joihin toisen pilarin vaikutukset
vaikuttavat, joten muutokset tulevat pysymään pieninä myös tältä osin.
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BEPS 2.0, kansainvälinen vero-oikeus, yritysverotus, vero-oikeus
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1

JOHDANTO

Tässä

pro

gradu

verotuksellisiin

-tutkielmassa

riskeihin.

siirtohinnoittelun

Riskejä

kannalta.

Nämä

keskitytään

kansainvälisen

tarkastellaan
kaksi

BEPS

luovat

2.0

liiketoiminna n
uudistuksen

mielenkiintoisen

ja

tilantee n

kansainvälisen liiketoiminnan johtamiselle. Uudistusten menestyksekkäästi suoritettu
implementointi muokkaa laajasti kansainvälistä

markkinapaikkaa.

Tutkimukse n

tavoite on tarkastella uudistusten vaikutuksia siirtohinnoitteluun ja mitä uudistuk set
voisivat tarkoittaa kansainvälisen yrityksen toiminnalle riskien näkökulmasta.
Nykyisissä kansainvälisten yritysten verosäännöissä OECD (2021a) voi havaita kaksi
ongelmaa. Ensimmäinen on se, että kansainvälisen yrityksen voitot verotetaan maassa,
jossa yritys on fyysisesti läsnä. Nykyinen verotus-oikeus perustuu vanhanaikaisee n
ajatukseen, jossa yrityksien tulot verotetaan tavaroiden myynnin perusteella valtiossa ,
jossa yrityksellä on kiinteä toimipaikka. Ajatus johtaa juurensa teollisuuden ajoista,
jolloin yritykset myivät fyysisiä tuotteita paikallisille markkinoille. Nykyään kuitenkin
globalisaatio ja digitalisaatio mahdollistavat yritysten toimimisen kansainvälises ti
ilman fyysistä toimimista markkinoilla, joka luo ongelman verolainsäädäntöö n.
Toinen ongelma liittyy verotettavan kansainvälisen yrityksen tulokseen. Useimmat
maat verottavat kansainvälisen yrityksen tulosta vain paikallisen osuuden siinä
uskossa, että kansainvälisestä toiminnasta saatu tulo-osuus verotetaan maassa, josta
tulo on ansaittu. Aineettomien palveluiden ja tuotteiden osuus maailmankaupa sta
vääristää tätä tilannetta entisestään, jolloin voitonsiirtäminen alhaisemman verotuksen
maihin

on mahdollista.

Yksi keino tappioiden

ja voittojen

allokoinnille

on

siirtohinnoittelu, jolla pyritään selvittämään markkinaehtoinen hinta etuyhteydessä
tehtyihin liiketoimiin. Siirtohinnoittelun avulla pyritään siis selvittämään konsernin ja
tytäryhtiöiden liiketoiminnan tulos.
Yritysten verotus perustuu yrityksen fyysiseen läsnäoloon markkinoilla ja sen kautta
saatuun voittoon. Uudet liiketoiminta mallit mahdollistavat kuitenkin yrityste n
toiminnan kansainvälisesti ilman fyysistä läsnäoloa markkinoilla, jolloin verotettavaa
tuloa ei välttämättä saada verotettua. Nykyinen globaali verotuslainsäädäntö ei siis
pysty vastaamaan
aineettomaan

nykyisen

omaisuuteen

liiketalouden
perustuva

riskeihin.

liiketoiminta,

Riskejä luovat
joka perustuu

varsinkin
joustavaan
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toimintaan ilman maiden rajoja. Näihin esitettyihin riskeihin OECD on luonut
suositukset,

joilla maailmanlaajuista verolainsäädäntöä pyritään uudistamaan ja

yhtenäistämään. Verosuositus BEPS 2.0 luo pohjan tälle tutkimukselle ja mahdollis ia
riskejä tarkastellaan uudistuksen kautta. BEPS 2.0 koostuu kahdesta pilarista, jotka
molemmat koskevat kansainvälisiä yrityksiä. Ensimmäinen kohta uudistuksessa
käsittelee eri maiden verotusoikeutta kansainvälisten yritysten liiketulokseen. Pilari
antaa maille verotusoikeuden, jos liiketulosta on tehty maassa, vaikka yritys ei
olisikaan fyysisesti läsnä näillä markkinoilla. Tämä uudistus vastaa globalisaation ja
digitalisaatio luomiin aineettomiin liiketoimintamalleihin ja antaa verotusoike ude n
riippumatta kiinteästä toimipaikasta lainsäädäntöalueella. Toinen kohta uudistuks ista
tuo suurille kansainvälisille yrityksille 15 prosentin vähimmäisverokannan. Uudistus
pyrkii estämään tulojen allokointia alhaisemman verokannan valtioihin tai valtioihin,
joissa yritys ei maksa ollenkaan veroja tehdystä liiketuloksesta. Pilari II koostuu
useasta

toisiinsa

liittyvästä

vähimmäisverokannan

säännöstä,

veroprosentti

tietyiltä

joilla

pyritään

raja-arvojen

varmista maa n

ylittäviltä

suurilta

konserneilta.
1.1

Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia kansainvälisen liiketoiminta ympäristön tulevia
muutoksia. Ympäristön muutoksia tutkitaan BEPS 2.0 suosituksen ja siirtohinnoitte lun
näkökulmasta. Tavoitteena on myös lisätä akateemista tutkimusta tutkittava sta
aiheesta ja nostaa esille uuden suosituskokonaisuuden potentiaalisia ongelmakohtia .
Ongelmakohtien
perusteella

tarkastelu

pystytään

lisää

ymmärrystä

tarkastelemaan

BEPS 2.0 uudistuksesta,

siirtohinnoittelun

tulevaisuuden

jonka

näkymiä.

Siirtohinnoittelun tärkeyttä kansainvälisten yritysten toiminnassa ei tule vähätellä,
joten tutkimus antaa myös tärkeän panoksen yritystoimintaan ja siihen tulevaisuudessa
vaikuttaviin ulkopuolisiin tekijöihin tarkastelemalla siirtohinnoittelun muuttumista.
Tutkimuksen

tarkoituksena

on tutkia tulevaisuuden

haasteita

verotuksellise sta

näkökulmasta

varsinkin BEPS 2.0 uudistuksen ja siirtohinnoitteluun kannalta.

Kirjoittaja pyrkii nostamaan esille potentiaalisia ongelmakohtia uudistuksissa ja
kuinka

uudet

muutokset

liiketoimintaympäristöä

edellä

mainituissa

kansainvälisessä

tekijöissä

laajuudessa.

muokkaavat
Kansainvälise n
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liiketoimintaympäristön

epävarmuustekijät

verotuksellisesta

näkökulmasta

ovat

muodostaneet tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksen. Siten tutkimuskysymyks eks i
on muotoutunut: ”Kuinka BEPS 2.0 ja sen yhteys siirtohinnoitteluun tulevat
vaikuttamaan kansainvälisen yrityksen liiketoimintaan?”. Tutkimuskysymyksessä
tarkastellaan BEPS 2.0 uudistusten vaikutuksia siirtohinnoitteluun ja kuinka nämä
yhdessä vaikuttavat kansainvälisen konsernin liiketoimintaan.
Liiketoiminnan ulkopuoliset muutokset muodostavat siten pohjan tälle tutkimukse lle.
Tutkimuskysymyksiin
tulkittavaan

vastattaessa

muotoon.

aineistoa

Tutkimuksessa

tulevaisuuden näkymiä.

pyritään

pyritään

jäsentämään

tulkitsemaan

helposti

epävarmoja

BEPS 2.0 uudistukset ovat verotuksellisesti suurimp ia

viimeiseen 100 vuoteen, joten uudistuksen vaikutusten laajuutta ja implementoinnin
onnistumista on vaikea arvioida. Tässä tutkimuksessa pyritään siten muodostamaa n
näkemyksiä tulevaisuudesta ja auttamaan lukijaa muodostamaan omia käsityksiä
tulevaisuuden epävarmuudesta.
Tutkimuksessa tarkastellaan uudistuksia riskien kannalta. Esiin nousseita riskejä on
BEPS

2.0

uudistuksen

käyttöönotossa,

siirtohinnoittelun

muuttumisessa

ja

kansainvälisen yritystoiminnan tulevaisuudessa. Riskien pohjalta voidaan paremmin
vastata tutkimuskysymyksiin ja osallistumaan aihealueista käytyyn akateemiseen
keskusteluun. Lopussa tutkimuksessa esitetyt näkemykset tuodaan yhteen ja vastataan
tutkimuskysymyksiin.
1.2

Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksen alussa määritellään lyhenteet, joita käytetään tässä tutkimuksessa.
Rakenne tutkimuksessa on seuraava: johdantoluku, kolme teorialukua ja kaksi
tutkimustulokset kokoavaa lukua. Tutkimuksessa tuodaan esille myös aikaisemp i
oikeustapaus BEPS, jota verrataan uuteen 2.0 suositukseen. Kokonaisuus koostuu
siten yhteensä seitsemästä luvusta.
Johdantoluvussa

lukijalle

tutkimuskysymykset.

tuodaan

Luvussa

aihe

tutuksi,

kuvataan

rajataan

myös

aihe

tutkimuksen

ja esitetään
rakenne,

tutkimusmenetelmät ja johdatetaan lukija kansainväliseen liiketoimintaan. Toinen
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pääluku tarkastelee siirtohinnoittelua ja pyrkii avaamaan eri siirtohinnoittelumetodeja.
Luvussa tarkastellaan myös siirtohinnoittelun raportointia ja ongelmakohtia. Tämän
jälkeen siirrytään
suosituksesta,

BEPS 2.0 uudistukseen

sekä

sen

sisällöstä.

ja pyritään

Luvussa

luomaan

tarkastellaan

selkeä kuva

yksityiskohtaises ti

suosituksen kahta erillistä pilaria. Neljännessä pääluvussa tuodaan esille aikaisemp i
kansainvälinen oikeustapaus ”yleissopimus”, johon verrataan BEPS 2.0 uudistusta.
Luku tarjoaa siten tärkeän vertailukohdan uudelle suositukselle, jonka käyttöönoton
kehittymisestä

saadaan tärkeää tietoa. Viides pääluku tuo esille

uudistukse n

vaikutuksia siirtohinnoitteluun. BEPS 2.0 uudistuksen pohjalta voidaan tarkastella
kuinka siirtohinnoittelu tulee kehittymään tulevaisuudessa. Kuudes luku tarkastelee
BEPS 2.0 tämän hetkisiä
kansainvälisille

yrityksille.

ongelmakohtia

ja mitä

nämä voisivat

Tässä kohdassa tarkastellaan

tarkoittaa

myös aikataulullis ia

ongelmia, ongelmia käyttöönotossa ja mitä uudistus tarkoittaa voiton siirtelylle.
Viimeisessä luvussa muodostetaan liikkeenjohdolliset ja teoreettiset johtopäätökset.
Lopussa esitetään vielä jatkotutkimusehdotuksia tämän tutkimuksen pohjalta ja
arvioidaan tutkimuksen ajankohtaisuus, sekä luotettavuus.
1.3

Tutkimusmenetelmät ja lähteet

Tässä

tutkimuksessa

tutkimusmenetelmänä

käytetään

laadullista

analyys iä.

Laadullista analyysiä kannattaa usein tehdä kohteesta, joka on toistaiseksi niin
epäselvä, että siitä ei vielä ole mielekästä tehdä määrällistä analyysiä (Vilpas, 2018).
Muutoksien ollessa tulevaisuudessa tapahtuvia tämä tutkimusmenetelmä on relevantti
tässä tutkimuksessa. Aiheen uutuuden vuoksi tässä tutkimuksessa ei voida hyödyntää
määrällistä tutkimusmenetelmää.
Laadullisen tutkimuksen aineisto valitaan harkinnanvaraisesti tutkimuskysymys te n
mukaan (Aira, 2005). Tutkimuksessa esitettyihin tutkimuskysymyksiin on haettu laaja
aineisto,

jonka pohjalta

esitettyihin

tutkimuskysymyksiin

pystytään

antamaan

vastaukset. Pääsääntöisinä tietolähteinä hyödynnetään kuitenkin OECD:n suosituks ia,
koska lähde voidaan nähdä tärkeimpänä tutkimuksen kannalta. Tietoa kuitenkin on
haettu myös hallituksen esityksistä, kansallisten lainsäädäntöalueiden laeista ja
relevantteina pidetyistä suurten konsulttiyritysten uutisista. Tutkimukseen on siten
valikoitunut mukaan laaja määrä lähteitä, jotka voidaan kaikki nähdä relevantte ina
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tutkimuksen kannalta. Tutkimukseen on tärkeää löytää mahdollisimman monia
erilaisia näkökulmia tutkittavaan asiaan (Aira, 2005). Lähteinä käytetty suurien
konsulttiyrityksien julkaisut auttavat selkeyttämään OECD:n julkaisemia teoksia ja
tuovat vastakkaisasettelua tutkimuksessa käytettyyn aineistoon. Tutkijan tehtävänä on
sitten koota hankitusta laadullisesta datasta yhtenäinen selitys kohteesta (Vilpas,
2018). Aiheen uutuus tarkoittaa sitä, että julkaistut uudistukset kehittyvät, tarkentuvat
ja muuttuvat ajan myötä. Tästä syystä aiheessa ei pyritä tulkitsemaan nyansseja vaan
enemmänkin isoja aihekokonaisuuksia, joiden muuttuminen ei ole todennäköistä.
Siirtohinnoittelun kannalta lähteistä on runsaasti käytettävissä. Tutkimukseen lähteiks i
on

valikoitunut

Tutkimukseen

pääsääntöisesti

on kuitenkin

tutkittavasta

aiheesta

pyritty sisällyttämään

julkaistu

eri näkemyksiä

kirjallis uus .
siitä mitä

uudistukset tarkoittavat ja näiden pohjalta vedetään johtopäätöksiä ja tarkastellaa n
niiden paikkansapitävyyttä verraten tutkimusmateriaaliin.
1.4

Kansainvälinen liiketoiminta

Tämä alaluku avaa tutkimuksen kannalta tärkeitä määritelmiä, jotka on hyvä
hahmottaa tutkimusta lukiessa. Aihealueet ovat valikoituneet määriteltäväksi niiden
toistuvuuden vuoksi tutkimuksessa. Määritelmiä aiheista on useista, mutta tässä
tutkimuksissa aiheilla tarkoitetaan seuraavaa.
1.4.1

G20 maat

G20 on kansainvälinen foorumi, johon kuuluu 19 maata ja Euroopan unioni. Yhdessä
G20-maiden osuus on 85 prosenttia maailman BKT:stä, kansainvälisen kaupan osuus
on 75 prosenttia ja kaksi kolmasosaa maailman väestöstä kuuluu maihin, OECD toimii
G20 maiden kanssa tiiviissä yhteistyössä korkeimmalla poliittisella

tasolla ja

työryhmissä. OECD osallistuu lähes kaikkiin ryhmän ja työryhmien työskentelyyn
toimittamalla tietoja, analyysiraportteja, poliittisia suosituksia ja standardeja (OECD
n.d.a.) Läheinen yhteistyö maiden ja OECD:n välillä mahdollistaa erilaisten raporttien
tarjoamisen kuten BKT:n kehityksen jäsenmaiden kohdalla ja taloudellisten raporttien.
Tämä mahdollistaa myös tiiviin yhteistyön uusien suositusten toteuttamisessa joihin
BEPS 2.0 kuuluu.
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1.4.2

Kansainvälinen yritys

Kansainvälinen yritys (multinational enterprise, MNE) on toimija, joka koostuu
useasta yrityksestä tai prosessista, jotka toimivat määritellyn kotimaan ulkopuole lla.
Konsernin alla toimivia muita yrityksiä kutsutaan usein tytäryhtiöiksi ja konsernin
pääyritystä emoyhtiöksi. Kansainvälisten yritysten tytäryhtiöt ovat eturintamassa
monissa kansainvälisen liiketoiminnan haasteissa, sillä ne toimivat monimutkais issa
kansainvälisissä

ympäristöissä

ja hallitsevat

joitakin

kansainvälisten

yrityksen

yrityskohtaisia etuja (Rugman & Verbeke, 1992). Monikansalliset yritykset ovat
merkittäviä kauppiaita, joiden osuus kansainvälisestä kaupasta on suuri. Merkittävä
osa kaupasta on saman yrityksen tytäryhtiöiden välistä kauppaa, jota kutsutaan
yrityksen sisäiseksi kaupaksi (Hamilton & Webster, 2018.)
Tytäryhtiöt

ovat yhtiöitä,

tutkimuksessa

tytäryhtiön

jotka ovat yhden yrityksen määräysvallassa.
määritelmänä

käytetään seuraavaa:

yhtiö,

Tässä

joka on

monikansallisen yrityksen määräysvallassa oleva kotimaan ulkopuolelle sijoittautunut
toimintayksikkö tai mikä tahansa operaatio. Joissakin tapauksissa isäntämaassa on
yksi ainoa tytäryhtiö; toisissa tapauksissa on useita tytäryhtiöitä (Birkinshaw, Hood &
Jonsson, 1998). Määritelmän perusteella

kansainvälinen yritys

voidaan nähdä

koostuvan useasta yrityksestä, jotka toimivat eri maissa. Emoyhtiö voi kontrollo ida
ulkomailla olevien yrityksien toimintaa tai operaatioita. Nykyisessä globaalissa
markkinapaikassa kansainvälisen yrityksen ei kuitenkaan tarvitse omistaa yritystä
vaan käyttää päätäntävaltaa
Kansainvälisten

operaatioiden

tässä, jotta kriteerien

voidaan

nähdä täyttyvän.

voidaan katsoa myös täyttävän monikansallise n

yrityksen määritelmän, jos emoyhtiö kontrolloi toimintaa ulkomailla.
1.4.3

Kansainvälinen markkinapaikka ja globalisaatio

Muutokset taloudessa ovat nopeita. Nykyaikainen talous ei enää perustu tavaroiden ja
palveluiden massatuotantoon ja kulutukseen (Anand & Kodali, 2008). Kansainväline n
toimintaympäristö on dynaaminen, jossa muutokset ovat jatkuvia. Esimerkiks i,
viimeaikaisella,
huomattavia

nopealla ja laajamittaisella

digitaalisella muutoksella

taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia,

on ollut

jotka ovat johtaneet

merkittäviin muutoksiin (OECD, 2022a). Globalisaatioon liittyy kansakuntien väliste n
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yhteyksien luominen. Se ymmärretään yleensä prosessina, jossa maailman eri maita
erottavia (fyysisiä, poliittisia, taloudellisia ja kulttuurisia) esteitä vähennetään tai
poistetaan, joka edistää tavaroiden, palvelujen,

rahan ja ihmisten liikkuvuutta

(Hamilton & Webster, 2018). Tästä näkökulmasta katsottuna globalisaatio voidaan
nähdä yritysten kansainvälistymisen kannalta hyödyllisenä asiana. Globalisaatio tuo
mukanaan kuitenkin haasteita, kuten esimerkiksi kansakuntien kulttuuriset erot ja
verosääntelyn haasteellisuus

digitalisaation ja kansainvälistymisen

aikakautena.

Verotus on yleisesti harmonisoimatonta maailmalla, joka johtaa eri veroprosentte ihin
eri maissa

ja

mahdollistaa

voitonsiirron

alhaisemman

verotuksen

maihin.

Voitonsiirtostrategiasta on olemassa useita empiirisiä tutkimuksia kuten Davies,
Martin, Parenti ja Toubal (2018) ovat toteuttaneet. Voitonsiirron suurimpana etuna on
se, että veronalaista voittoa ei jätetä pois, vaan se kohdennetaan ennalta määriteltyyn
maantieteelliseen paikkaan, jossa siihen sovelletaan alhaisempaa verokantaa (Rathke
& Rezende, 2020). Haitallisen toiminnan seurauksena on syntynyt verouudistus, jolla
pyritään poistamaan voitonsiirtoa alhaisemman verotuksen maihin. Verouudistusta
kutsutaan BEPS 2.0.
Ottaessa huomioon

edellä

mainittujen

haasteiden

luonne

ja vaikeus

rajata

digitalisoitunutta taloutta, on tarvittavien toimenpiteiden luonne selkeä: tarve on
kattavalle

konsensukseen

perustuvalle

ratkaisulle,

jossa

käsitellään

sekä

verotusoikeuksien jakamista ja jäljellä olevia BEPS-kysymyksiä. Uudistus turvaisi ja
ylläpitäisi

kansainvälistä

tuloverojärjestelmää

ja

lisäisi

verotuksellista

oikeudenmukaisuutta perinteisten ja digitaalisten yritysten välillä (OECD, 2021a).
1.4.4

Liiketoimi

Liiketoimet voidaan jakaa sisäisiin ja ulkopuolisiin liiketoimiin. Sisäiset liiketo imet
ovat konsernin tai yrityksen sisällä tehtyjä tavaroiden tai palveluiden vaihtoa.
Ulkopuolisissa liiketoimissa yritys tai konserni myy ulkopuoliselle toimijalle tai
asiakkaalle tavaroita tai palveluita rahallista arvoa vastaan. Liiketoimiksi voidaan
laskea myös lainat ja niistä maksettavat korot. Määritelmän perusteella voidaan nähdä ,
kuinka yrityksen tekevät toimet voidaan laskea liiketoimiksi ja niillä tavoitellaa n
taloudellista hyötyä.
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Liiketoimien tarkoituksena on pystyä mittaamaan rahallista arvoa tai ne on pystyttävä
arvostamaan rahalliseen arvoon. Mitattavuus on tärkeä osa liiketoimia,
mitattavuus

auttaa

taloudellisten

velvoitteiden

täyttämisessä.

koska

Taloudellis iks i

velvollisuuksiksi voidaan katsoa raportointi, joka on usein lakivelvoitteista.
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2

SIIRTOHINNOITTELU

Siirtohinnoittelu on lakivelvoitteinen toimi, joka on pakollinen osalle konserneista.
Siirtohinnoittelulla tarkoitetaan toisiinsa etuyhteydessä olevien osapuolten tekemän
liiketoiminnan hinnoittelua. Sillä on olennainen merkitys tuloverotuksessa, koska
liiketoimessa käytetty hinta vaikuttaa osapuolten verotettavaan tuloon tai tappioon
(HE 107/2006 vp., s. 3.) Etuyhteydessä olevien yritysten käydessä kauppa keskenään,
niiden kaupallisten ja taloudellisten suhteiden ehdot (esim. luovutettujen tavaroiden,
tarjottujen palveluiden hinnat tai suorituksia

koskevat ehdot) eivät määräydy

markkinavoimien mukaan (OECD, 2022b). Ulkopuolisten toimijoiden väliset kaupat
eivät siten ole vertailukelpoisia yrityksen sisäisiin kauppoihin. Etuyhteydessä tehtyjen
transaktioiden kauppahintojen on vastattava markkinahintaa, joka on konsernin
ulkopuolisten yritysten välillä käytetty hinta samasta tuotteesta tai palvelusta.
Arvioiden

mukaan jopa yli 60 prosenttia kansainvälisestä

kaupasta käydään

kansainvälisten yritysten sisällä (U.N., 2001).
Siirtohinnoittelu on kansainvälisen liiketoiminnan tukipilari, jossa kansainväline n
konserni hinnoittelee konsernin sisäisiä transaktioita. Kun konsernin sisällä myydään
tuotteita tai palveluita, myydään ne etuyhteydessä olevalle. Tuotteiden ja palveluide n
hintojen määrittämiseksi tulee hintojen vastata markkinaehtoperiaatetta (arm´s length
principle), eli kauppojen hintojen on oltava vastaavia kuin markkinoilla olevien
toimijoiden

kesken. Siirtohinnoittelussa

jakamisesta

vähintään

kahden valtion

on siten viimeisenä
välillä

(Raunio

kyse verotuloje n

& Karjalainen,

2018).

Menetelmä on tärkeä osa liiketoimintaa, jotta liiketoimet pystytään arvostamaan
oikeaan hintaan ja konsernikirjanpito antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin
toiminnasta. Esimerkiksi kirjanpitolain 30.12.1997/1336 2 mom. ensimmäisen kohdan
mukaan, tilinpäätöksen tulee antaa riittävä ja oikea kuva toiminnasta ja taloudellise sta
asemasta ottaen huomioon kirjanpitovelvollisen harjoittaman toiminnan laatu ja
laajuus.
2.1

Etuyhteys

Etuyhteyden vuoksi kansainvälisten yritysten on määriteltävä markkinaehtoinen hinta
liiketoimelle. Verotusmenettelystä annettu laki (VML) 31 §:n 4 momentin mukaan
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etuyhteys määritellään seuraavasti: Osapuolet ovat etuyhteydessä toisiinsa,

jos

liiketoimen toiselle osapuolella on määräysvalta toiseen osapuoleen tai kolmas
osapuoli yksin tai yhdessä lähipiirin kanssa käyttää määräysvaltaa liiketo ime n
molempiin osapuoliin. Osapuolella on määräysvalta toisessa osapuolessa silloin, kun:
1) osapuoli omistaa välillisesti tai välittömästi yli puolet toisen osapuolen pääomasta ;
2) osapuoli välillisesti tai välittömästi omistaa tai hallinnoi osakkeista tai osuuksien
tuottamasta äänimäärästä yli puolta; 3) oikeus välillisesti tai välittömästi nimittää yli
puolet toisen yhteisön hallitukseen tai siihen verrattavaan toimielimeen; tai 4) yhteisöä
johdetaan

yhteisesti

tai määräysvallan

käyttäminen

toisessa osapuolessa

on

mahdollista. Etuyhteydessä olevien yritysten välisiin liiketoimiin eivät siis vaikuta
suoraan markkinavoimat,

koska liiketoimet tehdään konsernin sisällä.

VML:n

etuyhteys määritelmä on kirjanpitolain ja osakeyhtiölain määritelmää laajempi, sillä
siirtohinnoittelusäännöksiä sovellettaessa

määräysvaltaa

käyttävä taho voi olla

esimerkiksi luonnollinen henkilö yksin tai yhdessä lähipiirinsä kanssa (Raunio &
Karjalainen, 2018).
Siirtohinnoittelu voi näin ollen etuyhteystilanteessa poiketa markkinahinnoista, jollo in
osapuolille kertyy tuloa verrattuna siihen, jos liiketoimen toisena osapuolena olisi
riippumaton yritys (HE 107/2006 vp., s. 3.) Koska käytetty hinta ei ole markkino ide n
mukainen etuyhteydessä tehty liiketoimi on arvostettava käypään arvoon, eli
markkinaehtoperiaatteeseen.

Ilman

markkinahintaan

arvostamista

voidaan

etuyhteydessä tehdyt kaupat hinnoitella yritykselle suotuisalla tavalla, joka voi sisältää
tappioiden kirjaamista korkean verotuksen maihin ja voittojen kohdentamista alhaisen
verotuksen maihin.
2.2

Markkinaehtoperiaate

Siirtohinnoittelun kansainvälisenä perusperiaatteena on markkinaehtoperiaate (the
arm´s length principle), jonka mukaan etuyhteydessä tehdyn liiketoimen tulee
noudattaa ehtoja, joita olisi käytetty toisistaan riippumattomien yritysten kesken
(Malmgrén & Myrsky, 2017). Markkinaehtoperiaate rakentuu erillisyhtiöperiaattee lle,
jonka mukaan konserniin kuuluvia yhtiöitä tulisi tarkastella erillisinä yhtiöidä eikä
osana konsernikokonaisuutta (Raunio & Karjalainen, 2018).
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Suomen lainsäädännössä markkinaehtoperiaate on verotusmenettelystä annetun lain
(1558/1995), 31 §:ssä käsitelty.
etuyhteydessä

olevan

osapuolen

Lain mukaan: jos verovelvollisen ja häneen
kanssa

käytetään

ehtoja,

jotka poikkeavat

riippumattomien osapuolten kanssa sovittavista ehdoista, ja verotettava tulo on jäänyt
tämän vuoksi pienemmäksi tai tappio on muodostunut suuremmaksi kuin muutoin,
lisätään tuloon määrä, joka olisi kertynyt ehtojen vastatessa sitä, mitä toisistaan
riippumattomien osapuolten välillä

olisi sovittu.

Markkinaehtoperiaatetta tulee

noudattaa, jos yritys täyttää etuyhteyden määritelmät ja on käynyt kauppaa konsernin
sisällä.
Markkinaehtoperiaatetta

on kritisoitu

viime

aikoina

kansainvälisten

yhtiöide n

verosuunnittelua käsittelevissä keskusteluissa. Kriittisesti markkinaehtoperiaatteesee n
suhtautuvat kansalaisjärjestöt ja tutkijat sanovat periaatteen mahdollistavan voittojen
siirtämisen alhaisen verotuksen valtioihin, sillä markkinaehtoperiaate ei ota riittäväs ti
huomioon konsernin toimimista yhtenä taloudellisena kokonaisuutena (Raunio &
Karjalainen,

2018). Taloudellisena kokonaisuutena toimiminen sallii konsernin

toimimisen sille suotuisalla tavalla,

jolloin voittojen siirtäminen

alhaise mma n

verotuksen maihin on mahdollista. Tarkasteltaessa yrityksen toiminnan tarkoitusta
osakeyhtiölain

5 § mukaan

yhtiön

toiminnan

tarkoitus

on tuottaa voittoa

osakkeenomistajille, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Verojen pienenemise n
voidaan siis nähdä palvelevan osakeyhtiön olemassa olon periaatetta. Osakeyhtiö la in
kautta tarkasteltaessa voittojen maksimointiin on yrityksien pyrittävä, vaikka tässä
tapauksessa se on moraalisesti väärin ja aiheuttaa ongelmia maailmanlaajuise lla
tasolla.
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Kuva 1. Markkinaehtoperiaatteen käyttäminen

Ylläoleva kuvio pyrkii havainnollistamaan markkinaehtoperiaatteen muodostumista.
Kuviossa emoyhtiö tekee tytäryhtiön kanssa liiketoimen, eli myy tuotteen tai palvelun.
Esimerkissä kyseinen liiketoimi on syntynyt etuyhteyden sisällä, koska emoyritys
omistaa tytäryrityksen täysin. Omistusosuuden vuoksi markkinaehtoinen hinta tulee
määrittää. Konsernin sisällä tapahtuvan liiketoimen alla on kuvattu ulkopuolise n
yrityksen tekemät liiketoimet.

Ulkopuoliset

liiketoimet

voidaan nähdä olevan

markkinaehtoisia, koska yritys myy markkinoille tuotteita toimijoille, jotka eivät ole
etuyhteydessä

yrityksen

kanssa. Jos konsernin sisäinen liiketoimi on suoraan

verrannollinen ulkopuoliseen liiketoimeen, voidaan olettaa, että konsernin sisäisessä
liiketoimessa markkinaehtoinen hinta on se hinta, jota alla oleva yritys on käyttänyt
liiketoimessaan.
Kyseisessä esimerkissä nousee kuitenkin ongelmaksi se, että liiketoimet eivät ole tehty
samalla markkina-alueella. Liiketoimia ei siten voida pitää täysin verrannollisina. Jotta
markkinaehtoinen hinta saadaan tarkasti määriteltyä, sen on oltava mahdollisimma n
samanlainen verrattavan kohteensa kanssa. Joten kuviossa tehty sisäinen liiketo imi
tulisi löytää vastaavalta markkina-alueelta ollakseen verrannollinen ja käytettävissä
markkinaehtoperiaatteessa.
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2.3

Siirtohinnoittelumenetelmät

Markkinaehtoperiaatteen

toteutuminen

voidaan

osoittaa

käyttämällä

OECD:n

siirtohinnoitteluohjeiden menetelmiä, jotka jaetaan perinteisiin ja voittopohjais iin
menetelmiin (OECD, 2022b). OECD:n siirtohinnoitteluohjeet sallivat kuitenkin myös
muiden

menetelmien

käyttämisen,

mikäli

niillä

päästään markkinaehtoisee n

lopputulokseen. Tärkeää on siten, että siirtohinnoittelumenetelmän valinnalla pyritään
aina löytämään tiettyyn käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuva menetelmä (Raunio
& Karjalainen, 2018.)
Perinteisiä siirtohinnoittelumenetelmiä voidaan pitää suorimpina keinoina selvittää,
ovatko

etuyhteydessä

olevien

yritysten

väliset

kauppa-

ja rahoitussuhteet

markkinaehtoperiaatteen mukaisia. Tämä johtuu siitä, että mahdollinen ero konsernin
sisäisen hinnan ja vertailukelpoisen valvomattoman liiketoimen hinnan välillä voidaan
yleensä jäljittää suoraan yritysten välisiin kaupallisiin ja taloudellisiin suhteis iin.
Markkinaehtoista hintaa voidaan käyttää korvaamalla konsernin sisäinen hinta
ulkopuolisten

toimijoiden

käyttämällä

hinnalla

(OECD, 2022b.) Perinteiste n

siirtohinnoittelumenetelmien käyttämisessä tulee olla saatavilla markkinaehto ine n
hinta. Tämä tarkoittaa, että tuotteen tulee olla yleinen tuote, josta löytyy vertailutietoja,
eikä tuotteiden välisiä eroja ole.
OECD:n antama siirtohinnoitteluohje Transfer Pricing Guidelines for Multinational
Enterprises and Tax Administration tarjoaa markkinaehtoisuuden määrittämisessä
käytettävät menetelmät (Kukkonen & Walden, 2016). Siirtohinnoittelumenete lmät
voidaan jakaa kahteen luokkaan, jotka ovat perinteiset menetelmät ja voittopohja iset
menetelmät (Raunio & Karjalainen, 2018). Perinteisiksi menetelmiksi katsotaan
markkinahintamenetelmä,
kustannusvoittolisämenetelmä.
menetelmät,

jotka

jälleenmyyntihintamenetelmä
Toissijaisia
ovat

menetelmiä

ovat

ja
voittopohja iset

voitonjakamismenetelmät

ja

liiketoiminettomarginaalimenetelmä.
Siirtohinnoittelumenetelmän valinnassa pyritään aina löytämään tiettyyn tapaukseen
parhaiten soveltuva menetelmä. Mikään menetelmistä ei sovellu kaikkiin mahdollis iin
tilanteisiin ja on myös mahdollista käyttää metodia, joka ei ole yllä esitetyssä OECD:n
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tunnistamien metodien listauksessa. Myös usean eri menetelmän käyttäminen on
mahdollista vaikeaselkoisissa tilanteissa, joihin ei yksittäiset menetelmät riitä (OECD,
2022b.)
On

tilanteita,

joihin

liiketoimivoittopohjaiset

menetelmät

ovat

tarkoituksenmukaisempia kuin perinteiset menetelmät. Esimerkiksi tapauksissa, joissa
kumpikin osapuoli antaa ainutlaatuisen ja arvokkaan panoksen liiketoimeen tai joissa
osapuolet

harjoittavat

pitkälle

Liiketoimivoittomenetelmät

integroitunutta

ovat

kuitenkin

liiketoimintaa
OECD:n

(OECD, 2022b.)

siirtohinnoitteluohjeessa

toissijaisia markkinaehtoisuuden määritelmiä, jotka ovat tarkoitettu käytettäväksi
olosuhteissa,

joissa transaktiokohtaiset

päämenetelmät

eivät ole sovellettavissa

(Kukkonen & Walden, 2016).
2.3.1

Markkinahintavertailumenetelmä

Markkinaehtovertailumenetelmässä (Comparable uncontrolled price method, CUP)
verrataan konsernin sisäisessä liiketoimessa luovutetun omaisuuden tai palvelun
hintaa

verrattaessa

konsernin

ulkopuolella

tapahtuneeseen

samankaltaisee n

tapahtumaan (OECD, 2022b). Riippumattomien osapuolten välisen kaupankäynnin
tuottamat

vertailuarvot

etuyhteystilanteissa

muodostavat

käytetyt

hinnat

vaihteluvälin,

toteuttaa

jonka

(Kukkonen

rajoissa

tulis i

& Walden,

2016).

Vaihteluväliä kutsutaan myös kvartaaliväliksi ja tämän selvittämiseksi valitaan
yleensä useita liiketoimia, jotta vaihteluväli on luotettava.
Riippumaton

liiketoimi

on

etuyhteydessä

olevaan

liiketoimeen

verratessa

vertailukelpoinen, jos toinen ehdoista täyttyy: 1) mikään vertailtavien transaktioide n
tai niiden osapuolena olevien yritysten välinen ero ei olennaisesti vaikuttaisi hintaan
avoimilla markkinoilla tai 2) tällaisten erojen olennaiset vaikutukset voidaan poistaa
tekemällä

kohtuullisen

tarkkoja

Markkinahintavertailumenetelmässä
tuotteiden

tai palveluiden

oikaisuja

(OECD,

2022b).

vaatimus samankaltaisuudesta korostuu. Ero

hinnoissa voi vääristää vaihteluväliä,

jonka sisään

etuyhteydessä käytetyn hinnan tulisi sisältyä. Suomessa oikaisujen tekeminen ei ole
erityisen yleistä, jolloin CUP soveltuu parhaiten heterogeenisten tuotteiden myyntiin,
joissa ei ole poikkeavia ominaisuuksia markkinoilla oleviin tuotteisiin.
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CUP-menetelmässä

joidenkin

tuotteiden

markkinaehtoinen

hinta

on helposti

määriteltävissä markkinoilta, jolloin päästään helposti markkinahintaan. Tällöin
poikkeavia piirteitä ei ole paljoa ja tuotteet ovat samoja/samankaltaisia. Erityise n
haasteellisia ovat immateriaaliset palvelut, joilla ei välttämättä ole vertailtukohdetta ja
ovat yksilöllisiä

(OECD, 2022b). CUP-menetelmää voidaan perustellusti pitää

suorimpana ja luotettavimpana ja siten myös ensisijaisena menetelmänä, jos vain
riittävän samankaltaisia ja riippumattomia vertailutransaktioita on havaittavissa
(Kukkonen & Walden, 2016). Menetelmässä samankaltaisuuden

vaatimus on

vertailukelpoisuutta arvioitaessa kaikkein suurin. Vähäinenkin ero tuotteessa tai
palvelussa voi vaikuttaa hintaan siten, etteivät transaktiot ole enää vertailukelpo is ia
(Raunio & Karjalainen, 2018). Markkinahintavertailumenetelmä on myös käytännössä
ainoa menetelmä, joka hyväksytään lähtökohdaksi kaikissa valtioissa (Kukkonen &
Walden, 2016). Vertaishaussa korostuu siis yritykset, jotka tarjoavat samaa tuotetta
ilman erillisiä palveluita. Esimerkiksi puun myynti voi olla transaktio, johon haetaan
markkinaehtoista

hintaa.

Mikäli

yritys

tarjoaa toimitusta

tai omistaa

oman

kuljetuskaluston vääristää se markkinaehtoista hintaa ja tuote ei ole siten enää
soveltuva.
2.3.2

Jälleenmyyntihintamenetelmä

Jälleenmyyntihintamenetelmä (resale price method, RPM) lähtökohtana on hinta, jolla
etupiiriyritykseltä ostettu tuote myydään

edelleen riippumattomalle

yritykse lle

(Raunio & Karjalainen, 2018). Myydyn suoritteen hinnasta vähennetään suoritteeseen
kohdistettavissa

olevat kulut ja hyväksyttävissä

oleva voittomarginaali.

Tätä

vähennettävää erää kutsutaan bruttomarginaaliksi eli jälleenmyyntihintamarginaaliks i
(gross margin, resale price margin). Bruttomarginaali kuvaa siis jälleenmyyjä n
käyttämiä toimintoja ja omaisuutta sekä, näihin suhteutettujen riskien sopivaa voittoosuutta. Jäljelle jäävää osuutta jälleenmyyntihinnasta voidaan katsoa kuvaavan
markkinahintaa etuyhteydessä tehdyssä liiketoimessa (Kukkonen & Walden, 2016).
Menetelmä on luultavasti hyödyllisin silloin, kun sitä sovelletaan markkinointitoimiin
(OECD, 2022b).
Vertailukelpoisen liiketoimintamenetelmän vaatimukset ovat samat kuin CUPmetodissa.

Jälleenmyyntihintamenetelmää

varten

tehtäviä

vertailuja

tehtäessä

23
tarvitaan yleisesti vähemmän oikaisuja tuote-erojen huomioimiseksi kuin CUPmenetelmässä, koska pienet erot eivät todennäköisesti vaikuta yhtä olennaises ti
voittomarginaaleihin kuin hintoihin (OECD, 2022b). Menetelmässä ei myöskään
aseteta yhtä tiukkoja vaatimuksia vertailukelpoisuudelle kuin CUP-menetelmässä.
Vertailukelpoisuuden kannalta on samankaltaisuus kuitenkin etu, koska voidaan
nähdä, että samankaltaiset tuotteet koostuvat samoista toiminnoista, varoista ja
riskeistä

(Raunio

& Karjalainen,

2018.) Jälleenmyyntihintamenetelmä

sopii

luonteensa puolesta parhaiten aineettoman omaisuuden arvon mittaamiseen. Kulut
voivat olla työntekijöiden käyttämä aika, jonka jälkeen lisätään voittomarginaa li,
jonka tulisi jäljitellä riippumattomien yritysten käyttämää voitto-osuutta. Näihin
tilanteisiin ei erityisesti sovellu CUP metodi, koska vertailutietojen hankkiminen on
yleensä näissä tilanteissa haasteellista.
2.3.3

Kustannusvoittolisämenetelmä

Kustannusvoittolisämenetelmässä (cost plus method, CP) markkinaehtoinen hinta
määritellään selvittämällä suoritteen tuottamisesta syntyneet kulut ja lisäämällä niihin
hyväksytty kustannusvoittolisä (Kukkonen & Walden, 2016). Menetelmä alkaa
kustannuksista, jotka aiheutuvat tavaran tai palvelun myynnistä etupiirissä olevalle
ostajalle. Kustannuksiin lisätään sitten asianmukainen kate (voittolisä, profit mark up),
jossa määritellyn voittolisän tulee olla suhteessa markkinaolosuhteisiin ja otettuun
riskiin (OECD, 2022b.) Hyväksyttäväksi voittolisäksi katsotaan sama kate minkä
yritys saisi käydessään kauppaa vastaavilla suoritteilla konsernin ulkopuoliste n
tahojen kanssa (Kukkonen & Walden, 2016).
Samat vertailukelpoisen

liiketoimen

markkinahintavertailumenetelmässä.

kriteerit

pätevät kuin edellä

Kustannusvoittolisää

käytetään

mainitussa
yleisesti

palveluiden hinnoittelussa. Palvelut, johon tämä soveltuu ovat yleisesti konsernin
valmistuspalvelut, hallintopalvelut ja tuotekehityspalvelut (Raunio & Karjalainen,
2018). OECD (2022b) lisää myös, että tämä menetelmä soveltuu erityises ti
puolivalmiiden tavaroiden markkinahintojen määrittämiseen, kun osapuolet ovat
tehneet sopimuksia tai pitkäaikaisia osto- ja toimitusjärjestelyjä.
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2.3.4

Liiketoiminettomarginaalimenetelmä

Liiketoiminettomarginaalimenetelmässä (transactional net margin method, TNMM)
määritellään nettovoittomarginaali, joka olisi syntynyt vastaavassa transaktiossa
riippumattomien osapuolten välillä. Saatu nettovoittomarginaali suhteutetaan sitten
johonkin voiton syntymistä kuvaavaan erään, kuten esimerkiksi liikevaihtoo n,
kustannuksiin, palkkoihin tai sitoutuneisiin pääomiin (Kukkonen & Walden, 2016).
Tästä saatavaa suhdelukua kutsutaan voittoindikaattoriksi (net profit indicator / profit
level indicator, PLI) (Raunio & Karjalainen, 2018).
Menetelmän käyttö perustuu lähes aina ulkoisten vertailukohtien käyttämiseen. Mikäli
käytössä on sisäisiä vertailukohtia, on perinteisiä menetelmiä yleensä helpompi
käyttää

(Raunio

&

Karjalainen,

2018).

Liiketoimiin

perustuva

liiketoiminettomarginaalimenetelmä ei todennäköisesti ole luotettava, jos jokainen
liiketoimen

osapuolista

tilanteeseen soveltuu
2022b).

antaa ainutlaatuisen

ja arvokkaan

panoksen.

Tähän

paremmin alla kuvattu voitonjakamismenetelmä (OECD,

Liiketoiminettomarginaalimenetelmä

lähtee

liikkeelle

nettovoito n

määrittämisestä, jonka jälkeen pyritään selvittämään kustannukset suhteuttamalla erä
voiton syntymistä kuvaavaan erään. Menetelmä lähtee siten päinvastaisesta suunnasta
liikkeelle verratessa sitä kustannusvoittolisämenetelmään, joka pyrkii selvittä mää n
kustannukset ja lisäämään niihin soveltuva voittolisä.
2.3.5

Voitonjakamismenetelmä

Voitonjakamismenetelmässä

(transactional profit

split

method) määritellää n

etuyhteydessä olevien transaktion tai transaktioiden (yhteinen) voitto tai tappio, joka
jaetaan osapuolille markkinaehtoisesti eli tavalla, josta riippumattomat toimijat
sopisivat (Raunio & Karjalainen, 2018). Voitonjakotekijöitä voivat olla esimerk iks i
liikevaihto, henkilöstö tai sitoutuneiden pääomien määrä (Kukkonen & Walden,
2016).
Menetelmää voidaan käyttää tilanteissa, joissa transaktiossa käytettävät panokset ovat
ainutlaatuisia

ja arvokkaita,

esimerkiksi

kumpikin

osapuoli tuo liiketoimee n

ainutlaatuista ja arvokasta aineetonta omaisuutta (Raunio & Karjalainen, 2018).
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Voitonjakamismenetelmä
siirtohinnoittelumenetelmäksi,

voidaan
kun

siten
vertailukohtia

nähdä

parhaimmaks i

transaktiolle

ei

löydy.

Voitonjakamismenetelmässä ei yleensä hyödynnä ulkopuolista vertailutietoa, vaan
enemmänkin tietoa kuinka riippumattomat osapuolet jakavat voittoa vastaavissa
järjestelyissä (Raunio & Karjalainen, 2018).
2.4

Benchmarking

Benchmarking on siirtohinnoittelun tärkein prosessi, jolla tuotteiden tai palveluide n
markkinahinta selvitetään. Siirtohinnoittelu nojaa siten vahvasti benchmarkingiin,
jossa pyritään löytämään vastaavia transaktioita markkinoilta. Transaktiot sitten
pyritään saada vertailukelpoisiksi konsernin sisäisten transaktioiden kanssa.
Benchmarkingissa on päätettävä kohde, jota mitataan, kohde voi olla tuote, prosessi,
toiminto, strategia, suorituskyky tai jopa standardi, kuten Euroopan laatuhallinna n
palkinto.

Olipa

aihe mikä

tahansa,

on löydettävä

sopiva

benchmarking

-

yhteistyökumppani (Anand & Kodali, 2008.) Ideana on löytää vastaava toiminto
markkinoilta,

jotta saadaan

selvitettyä

kvartaaliväli.

Tämä

vaihteluväli

on

markkinoilla myytävien samanlaisten palveluiden tai tuotteiden hinta, jonka on oltava
linjassa konsernin sisäisesti käytettävän hinnan kanssa. Yhteistyökumppani voi olla
sisäinen tai ulkoinen organisaatio, joka voi olla esim. organisaation toinen tehdas tai
sivuliike, tai se voi olla suora kilpailija tai jopa organisaatio täysin eri toimiala lta
(Anand & Kodali, 2008). Tärkeintä on siis löytää vastaava tuote, joka on linjassa
konsernin sisällä myydyn tuotteen tai palvelun kanssa.
Benchmarking ei ole uusi yrityksen harjoittama toiminto, vaan sitä on käytetty
siirtohinnoittelun tukena jo kauan. Benchmarking on ollut suosittu aihe viime ise n
kahden vuosikymmenen aikana ja sen merkitys käytännön menetelmänä kriittiste n
alojen kehittämisessä ja liiketoiminnassa on kiistatonta (Anand & Kodali, 2008).
Jotkin lähteet, jopa kertovat yrityksen kilpailuedun muodostuvan benchmarkingista.
Esimerkiksi Korpela ja Tuominen (1996) kertovat, että Fortune 1000 -yritysten
keskuudessa tehdystä tutkimuksesta käy ilmi, että 65 prosenttia organisaatio ista
käyttää benchmarkingia johtamisvälineenä kilpailuedun saavuttamiseksi (Korpela &
Tuominen, 1996). Tässä on kuitenkin ymmärrettävä, että benchmarkingin määrite lmä
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ei ole yksiselitteinen ja tästä on olemassa useita määritelmiä. Yksi suositummista
määritelmistä on Campin (1989) muotoilema, joka kuuluu seuraavasti: ”benchmark ing
on toimialan

parhaiden

toimien

etsimistä

ja tunnistamista,

jotka johtavat

poikkeukselliseen suorituskykyyn ja näiden parhaiden toimien implementointia osaksi
toimintaa”. Tämän määritelmän perusteella on helposti nähtävissä, kuinka suurimp ie n
yritysten nähdään käyttävän tätä kilpailuedun tavoittelussa.
2.5

Dokumentointi

Siirtohinnoittelun dokumentointi on verovelvollisen laatima kirjallinen selvitys
verovelvollisen

ja tähän etuyhteydessä

hinnoittelusta.

Selvityksen

olevien

tarkoituksena

on

yritysten

välisten

osoittaa,

että

liiketoimie n

verovelvollise n

etuyhteydessä tekemät liiketoimet on hinnoiteltu markkinaehtoperiaatteen mukaan
(Verohallinto, 2018). Markkinaehtoperiaate tarkoittaa hinnan määrittelemistä siten
kuin se olisi määräytynyt markkinoilla kahden toimijan kesken ilman eturistiriitaa, eli
markkinahinnan

mukaan.

Siirtohinnoittelun

alalla

taloudellisen

yhteistyön

ja

kehityksen järjestöllä OECD:lla on keskeinen rooli (Raunio & Karjalainen, 2018).
Maailmanlaajuisesti siirtohinnoittelun dokumentaatiossa käytetään OECD:n antamia
ohjesuosituksia. Suositukset harmonisoivat siirtohinnoittelua ja varmistavat, että
tehdyt siirtohinnoitteludokumentit ovat käyttökelpoisia maailmanlaajuisesti.
OECD:n (2022b) määrittelemät tavoitteet siirtohinnoitteludokumentaatiolle ovat
kolmiosaiset.

Ensinnäkin

tarkoituksena

on varmistaa,

että yritykset

ottavat

siirtohinnoitteluvaatimukset asianmukaisesti huomioon määrittäessään hintoja ja
ehtoja etuyhteydessä oleviin yrityksiin ja näiden transaktioiden tulojen ilmoittamisee n
veroilmoituksella. Toisena tavoitteena voidaan nähdä Verohallinnolle tarvitta vie n
tietojen toimittaminen tehtävän siirtohinnoittelun riskianalyysin vuoksi. Kolmas
tavoite on tarjota Verohallinnolle hyödyllistä tietoa, jota se voi käyttää suorittaessaa n
asianmukaisen tarkastuksen niiden lainkäyttöalueella
yhteisöjen siirtohinnoittelukäytännöistä.

toimivien verovelvolliste n
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2.5.1

Siirtohinnoittelun harmonisointi

OECD on luonut yhtenäisen asiakirjatodistelun,

joka edesauttaa kevyempiä ja

nopeampia verotuksellisia ratkaisuja jäsenmaiden välillä (Kukkonen & Walden,
2016). Ennen BEPS-hanketta yksittäisten veroviranomaisten oli vaikea varmistua, että
saatu tieto on linjassa muiden maiden viranomaisille toimitetuista siirtohinnoitte lu
dokumentaatioista.

Dokumentaatiosäännökset

ovat myös lisänneet

konsernista

annettavan tiedon määrää, jonka ansiosta konsernin toiminnan kokonaiskuva n
muodostaminen

on

helpottunut

Dokumentointivelvoitteen

(Raunio

vuoksi

&

Karjalainen,

liiketoiminnasta

on

2018.)

muodostunut

vertailukelpoisempaa eri maiden välillä. Koska nykyinen liiketoiminta ei tunne
maiden rajoja on perusteltua, että verotus ja verovelvollisten antamat selvitykset ovat
myös maiden ylittäviä.
Valtiot

ovat

oikeutettuja

soveltamaan

omia

säännöksiään

dokumentaatio n

tuottamisesta ja siksi dokumentaatio vaatimukset vaihtelevat suuresti eri valtio ide n
välillä (Kukkonen & Walden, 2016). Verohallinnolla on kuitenkin lähtökohtaises ti
oikeus saada käyttönsä kaikki tieto millä voi olla merkitystä verotuksellises ti.
Lähtökohtainen asetelma on se, että sillä osapuolella, jolla on paremmat edellytyk set
hankkia näyttöä, tulee sitä tarjota. Verovelvollinen on siten ensisijainen velvolline n
oman toiminnan tosiseikoista,
vertailutietojen,

kuten

kun Verohallinnolta voidaan edellyttää yleiste n

esimerkiksi

julkisten

tietokantojen

ja rekisteritietoje n

hankkimista (Kukkonen & Walden, 2016.) Yhä useammat valtiot ovat sisällyttä neet
siirtohinnoittelun dokumentaatio sääntelyn lainsäädäntöön (Raunio & Karjalainen,
2018). Suomessa lainsäädäntöä siirtohinnoittelun osalta uudistettiin kansainvälise n
kehityksen ja verotulojen turvaamisen vuoksi (HE 107/2006 vp., s. 10).
2.5.2

Siirtohinnoitteludokumentaatio suomessa

Siirtohinnoittelun merkitys Suomessa on kasvanut ja kasvanee edelleen yrityste n
kansainvälistymisen,
yritysverouudistuksen

Euroopan unionin
ja varsinkin

laajentumisen,

yhtiöveron

sekä Suomessa tehdyn

hyvitysjärjestelmän kumoamise n

seurauksena. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmään liittynyt vähimmäisveron vaatimus
edesauttoi sitä, että varsinkin suomalaisille emoyhtiöille oli voittojen näyttämine n
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Suomessa edullista (HE 107/2006 vp., s. 10.) Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä on otettu
käyttöön vuonna 1990 ja poistettu käytöstä 2004. Käytännössä hyvitysjärjestelmä on
tarkoittanut sitä, että osakeyhtiön jakamasta osingosta on poistettu kaksinkertaine n
verotus osakkeenomistajan verotuksessa (Vero, 2008.)
Verotusmenettelystä annetun lain 14 a § mukaan verovelvollisen on laadittava
kirjallinen selvitys etuyhteydessä tekemistään liiketoimista, joissa toinen osapuoli on
ulkomaalainen, sekä ulkomaalaisen yrityksen ja sen Suomessa sijaitsevan kiinteän
toimipaikan

välisistä

keskisuurilta
tarkoitetaan

toimista

yrityksiltä
yritystä,

ei

(siirtohinnoitteludokumentointi).

edellytetä

jonka palveluksessa

Pieniltä

siirtohinnoitteludokumentointia,
on vähemmän

ja
tällä

kuin 250 henkilöä,

Liikevaihto enintään 50 miljoonaa ja taseen loppusumma enintään 43 miljoo naa.
Lisäksi

yhtiön

on täytettävä

komission

suosituksessa

2003/361/EY annetut

riippumattomuutta ja pienien sekä keskisuurien yritysten tunnusmerkit.
Siirtohinnoittelun dokumentointivelvoite on ollut Suomessa voimassa vuodesta 2007,
muutokset dokumentointivelvollisuuksiin

ovat tulleet vuonna

2017. Muutosten

taustalla on OECD:n ja G20 -valtioiden yhteinen BEPS-toimenpideohjelma, jossa
annettiin vuonna 2015 suositukset siirtohinnoittelu dokumentoinnista (Verohallinto,
2018.) Dokumentointivelvollisuutta on siis yhtenäistetty maiden kesken. Maat, jotka
ovat implementoineet BEPS suositukset, voivat kuitenkin määritellä maakohtais ia
dokumentointivelvoitteita.
OECD:n (2022b) antamat suositukset siirtohinnoitteludokumentaatiosta ovat kolme
osaiset; 1) päätiedosto (master file), joka käsittää kaikki monikansallisen konsernin
jäseniä koskevat vakiomuotoiset tiedot, 2) paikallinen tiedosto (local file), joka on
yksittäistä paikallista yhteisöä koskeva tiedosto olennaisista liiketoimista, ja 3)
maakohtainen raportti (country-by-country report), jossa on tiettyjä tietoa konsernin
tulojen ja maksettujen varojen maailmanlaajuisesta jakautumisesta. Maakohtaista
raporttia ei kuitenkaan, jokainen konserni tarvitse laatia. Verohallinnon (2021a)
verotuksen syventävän ohjeen mukaan maakohtainen raportointi koskee konserneja,
joiden konsernitulolaskelman

liikevaihto

on vähintään

750 miljoonaa

Maakohtainen raportointi koskee siten vain suurimpia konserneja.

euroa.
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Suomessa siirtohinnoittelun dokumentaatiovelvollisuus ja markkinaehtoperiaattee n
noudattamisesta

on

säädetty

Siirtohinnoittelusäännökset

verotusmenettelystä

voidaan

tarkemmin

annetusta

jakaa kolmeen

laissa

(VML).

ryhmään:

1)

siirtohinnoitteludokumentointi (VML 14a §, 14b § ja 14c §), 2) verotuksen
maakohtainen raportointi (VML 14d § ja 14e§) ja 3) siirtohinnoitteluoikaisu (VML 31
§) (Malmgrén & Myrsky, 2017).
2.6

Master file

Master file on yleisluontainen tiedosto, joka laaditaan yleensä konsernin emoyhtiössä.
Konsernissa laaditaan vain yksi master file, joka toimitetaan local filen mukana
paikallisille

veroviranomaisille.

Siirtohinnoitteludokumentoinnin

laatiminen

on

velvoitettu ohjeissa ja niissä edellytetään, että monikansalliset yritykset toimitta vat
Verohallinnolle

korkean tason yleistietoja verovelvollisten maailmanlaajuise sta

liiketoiminnasta ja siirtohinnoittelupolitiikasta ”master file” -muodossa (OECD, 2014,
s.9).

Yleistietojen

on tarkoitus

antaa

yleiskuva

monikansallisen

konsernin

liiketoiminnasta mukaan lukien sen maailmanlaajuisen liiketoiminnan luonne, sen
yleinen

siirtohinnoittelupolitiikka,

maailmanlaajuinen

jakautuminen,

sekä

tulojen

ja

taloudellisen

jotta siirtohinnoittelutoimiin

toiminna n

liittyvää

riskiä

pystytään arvioimaan (OECD, 2022b).
OECD:n (2022b) antamat sisältösuositukset master fileen ovat viisiosaiset. Konsernin
on toimitettava organisaatiorakenne, kuvaus liiketoiminnasta, kuvaus aineettoma sta
omaisuudesta, selvitys konsernin sisäisestä rahaliikenteestä ja konsernin taloudelline n,
sekä verotuksellinen asema. Verotusmenettelystä annetun lain 14 b § 1 momentti listaa
siirtohinnoitteludokumentaation

vaatimuksista

vastaavat

kriteerit

kuin

OECD.

Suomessa dokumentoinnista on säädelty VML 14 b §:n 1 momentissa, joka lisää
OECD:n suosituksiin yhden kriteerin lisää. Tämä kriteeri on tilinpäätös tai sen
puutuessa vastaavat olemassa olevat tiedot (Verohallinto, 2018).
Käytännössä master fileen sisällytettävät tiedot ovat sellaisia, jotka vain konsernin
emoyhtiöllä on tiedossa ja/tai saatavilla. Näin ollen konsernin master file laaditaan
yleensä emoyhtiössä, joka toimittaa kopiot laatimastaan tiedostosta liitettäväks i
tytäryhtiöiden siirtohinnoitteludokumentointeihin (Raunio & Karjalainen, 2018.)
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Laadinnan tukena tehdään yleensä siirtohinnoitteluhaastattelu konsernin kanssa, jossa
siirtohinnoittelun laatija kysyy ennalta määritellyn haastattelurungon mukaisesti
tiettyjä pakollisia aiheita master filen laatimisen kannalta. Haastattelun pohjalta
laaditaan ensimmäinen versio työstettävästä tiedostosta, joka lähetetään yleensä
konsernille kommentointia varten. Kommenttien perusteella tehtävät muokkaukset
luovat yleensä valmiin master file tiedoston.
2.7

Local file

Master filen tarjotessa yleisluonteisen kuvauksen konsernin liiketoiminnasta local file
tarjoaa yksityiskohtaisemman

kuvauksen

yksittäisen

verotusalueen

toiminna sta

(OECD, 2022b). Nämä dokumentit täydentävät toisiaan ja tarjoavat Verohallinno lle
kattavan kuvauksen yrityksen liiketoiminnasta ja, että siirtohinnoittelussa on käytetty
markkinaehtoista hinnoittelua.
Local file raportissa edellytetään, että monikansalliset yritykset raportoivat vuositta in
jokaisesta verotusalueesta, jossa he harjoittavat liiketoimintaa liikevaihdon, tuloksen
ennen veroja, tuloverojen määrän, maksetun ja kertyneen veron. Maakohtainen
raportointi

edellyttää

myös

monikansallisten

yritysten

ilmoitta va n

kokonaistyöllisyytensä, pääoman, voittovarat ja aineelliset hyödykkeet kullakin
verotusalueella. Viimeisenä edellytyksenä on jokaisen yksikön yksilöinti, jotka
harjoittavat liiketoimintaa kyseisellä verotusalueella ja ilmoittaa näiden liiketoimintaa
koskevat tiedot (OECD, 2014, s.9.)
Raunio ja Karjalainen (2018) kommentoivat dokumentointivelvollisuuden syitä
seuraavasti:

dokumentoinnin

markkinaehtoisuus.

tarkoituksena

Dokumentoinnilla

markkinaehtoperiaattesta

poikkeamisen

on osoittaa

etuyhteysliiketoimie n

on ensinnäkin ennaltaehkäisevä
suhteen:

markkinaehto isista

vaikutus
hinnoista

poikkeamista ei yleensä haluta dokumentoida. Lisäksi siirtohinnoitteludokumento inti
helpottaa

veroviranomaisten

markkinaehtoisuutta.

mahdollisuutta

Mikäli markkinaehtoperiaatetta

ilmoitettava laadittavassa dokumentissa.

tutkia

siirtohinnoitte lun

ei ole noudatettu,

se on
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2.8

Maakohtainen raportti

Maakohtainen raportti (Country-by-Country Reporting, CbC) taustalla ovat OECD:n
Guidance on Transfer Pricing Documentation ja Country-by-Country Reporting
ohjeistukset

vuodelta

2014 ja EU:n

direktiivi

maakohtaisesta

raportoinnista

(2016/881/EU) (Malmgrén & Myrsky, 2017).
Raportti välitetään lähtökohtaisesti niihin valtioihin, joihin maakohtainen raportti tulee
sisältämien tietojen mukaan toimittaa joko monikansallisen konsernin yhden tai
useamman osapuolen verotukselliseen kotipaikkaan tai jossa verovelvollisella on
kiinteä toimipaikka. Suomessa velvollisuus antaa maakohtainen raportti kuuluu
yleisesti verovelvolliselle konsernille.

(Malmgrén & Myrsky, 2017.) Suomalaine n

tytäryhtiö on velvollinen ns. toissijaisena selvitysvelvollisen antamaan maakohtaise n
raportin, mikäli konsernin ylin emoyritys ei ole velvollinen laatimaan maakohtaista
raporttia tai emoyritys toimii pääsääntöisesti EU:n ulkopuolisessa valtiossa, jonka
kanssa Suomella ei ole sopimusta maakohtaisen raportin antamisvelvollisuudesta tai
emoyhtiö on syyllistynyt järjestelmälliseen tietojenvaihto-direktiivissä määriteltyyn
laiminlyöntiin (Raunio & Karjalainen, 2018). Raportissa kuuluu antaa maakohtaiset
tiedot tuloista, voitoista tai tappioista ennen veroja, maksetuista ja kertyneistä
tuloveroista, lähdeveroista, oman pääoman kirjanpidollisesta arvosta, kertyneistä
voittovaroista, työntekijöiden lukumäärästä ja muusta aineellisesta omaisuude sta ,
kuten käteisestä (Malmgrén & Myrsky, 2017).
2.9

Siirtohinnoittelun haasteet

Siirtohinnoittelu
tapahtuneita

on menneisyyteen
asioita.

Konsernin

keskittyvä
on

toiminto,
siis

jossa tarkastellaan

hinnoiteltava

jo

toiminto nsa

markkinaehtoperiaatteen mukaan niiden tapahtuessa, mutta siirtohinnoittelu ja sopivan
hinnan löytäminen tapahtuu jälkikäteen. Konsernin, jolla on kokemusta käytetyistä
markkinaehtoisista

hinnoista

tai

konsernit,

jotka

ovat

varautuneet

siirtohinnoitteludokumentaation laatimiseen etukäteen on saattanut selvittää sopivan
vaihteluvälin.

Näissä

tilanteissa

markkinaehtoinen

kvartaaliväliin ja siirtohinnoittelu on toteutettu oikein.

hinta

osuu

luultavas ti
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Konserneissa, jotka ovat velvoitettuja tekemään ensimmäisen kerran siirtohinnoitte lua
on kuitenkin vaikeampi määrittää markkinaehtoinen hinta. Myös uusissa konsernin
sisäisissä toiminnoissa hinnan määrittäminen on haasteellista ja käytetty hinta ei
välttämättä sijoitu benchmarkingissa määritettyyn hinnoitteluväliin. Jos käytetty hinta
ei ole markkinaehtoinen ei dokumentaatiota voida muuttaa vastaamaan käytettyä
hintaa. Näissä tilanteissa Verohallinto voi tarkastella tehtyä hakua ja tehdä oman haun,
jossa käytetään yrityksen käyttämän hinnan sijasta haun varianssia. Näin yritykse lle
voi tulla maksettavaksi jäännösveroa ja seuraamusmaksuja. Markkinaehtoperiaate
kuitenkin

korostaa toimintojen,

periaatteena osoittautunut

varojen ja riskien jakamista

alttiiksi manipuloinnille.

sopimuksiin

Manipulointi

on

voi vääristää

liiketoimintatulosta ja täten verotettavaa toimintaa (OECD n.d.a.) Näin yritykset
voivat

hyötyä

markkinaehtoperiaatteesta

asianmukaista siirtohinnoittelua.

ja

harjoittaa

liiketoimintaa

ilman
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3

BEPS 2.0

Veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa estävä hanke (Project to Tackle Base
Erosion and Profit Shifting, BEPS), käynnistyi vuonna 2013 OECD:n julkaisusta
Addressing Base Erosion and Profit Shifting. BEPS-hanke koostuu 15-kohdan
raporttikokonaisuudesta,

joilla pyritään estämään veropohjaista rapautumista ja

voitonsiirtoa (HE 188/2021 vp., s. 7.) Nämä kohdat ovat digitalisaatiosta johtuvat
verotukselliset haasteet, hybridisten epäsuhtajärjestelyjen vaikutusten neutralointi,
valvottu ulkomainen yhtiö, korkovähennyksiä koskevat vähennykset, haitalliset
verotuskäytännöt, verosopimusten väärinkäytösten estäminen, kiinteän toimipa ika n
asema, kohdat 8–10 käsittelevät

siirtohinnoittelua,

BEPS-tietojen

analysointi,

pakollista ilmoittamista koskevat säännöt, maakohtainen raportointi, keskinäine n
sopimusmenettely, monenkeskinen väline. Tähän tutkimukseen ei ole valikoitunut
kaikkia kohtia vaan relevantit kohdat 8–10, jotka käsittelevät siirtohinnoittelua. BEPS
2.0 on syntynyt digitalisaation tuloksena. Voimassa olevat verotussäännöt eivät ole
enää riittäviä yrityksien verottamiseksi, jotka toimivat useassa maassa ja allokoivat
voittojaan

alhaisemman

verotuksen

maihin.

Tässä tutkimuksessa

ei kuvata

sääntökokonaisuuksia kokonaan, vaan niitä tarkastellaan laajuudessa, joka palvelee
tätä tutkimusta.

Sen vuoksi osa verotuksen

laskennallisista

säännöksistä

ja

sääntökokonaisuuksista on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle.
Digitalisaation aiheuttamiin verohaasteisiin vastaaminen on tällä hetkellä OECD:n ja
G20-maiden osallistavan kehyksen ensisijainen painopistealue, ja se on ollut BEPShankkeen

keskeinen

tavoite

sen käynnistämisestä

lähtien

(OECD,

2022b).

Digitalisaation mahdollistamat uudet yritysmuodot voivat luoda arvoa aineettomas ti
siten, ettei yritys ole fyysisesti edes markkinoilla. Tämä muodostaa haasteen
verotukselle, kun pohditaan missä maassa tulo tulee verottaa. Tuloa ei välttämä ttä
veroteta maassa, josta tulo on peräisin. Yrityksille on auennut mahdollisuus allokoida
varojaan alhaisemman verotuksen maihin, tai alueille, joilla ei ole veroja (OECD,
2022b). OECD:n esittämän arvioin mukaan yhtiöveron välttely kansainväliste n
yritysten

osalta kustantaa 100–240 miljardia

verotuloina,

dollaria

vuosittain

joka vastaa 4–10 prosenttia maailmanlaajuisesta

(OECD, 2021a).

menetettyinä

yhtiöverotulo sta.
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BEPS 2.0 uudistuksen mukana ja kehittämisessä on 141 eri maata, jotka ovat
sitoutuneet

sääntökokonaisuuden

noudattamiseen.

Kansainvälinen

toiminta

ja

yhteistyö tarjoaa puitteet kansainvälisten verosääntöjen uudistamiselle. Nämä maat
ovat OECD:n/G20:n BEPS-kehyksen jäseniä. Julkislausumassa esitetään keskeiset
ehdot uudistuksia koskevan kahden pilarin lähestymistavan sopimiselle ja kehotetaan
tekemään kattava sopimus uudistusten käyttämisestä. Muutosten on määrä astua
voimaan vuonna 2023 (KPMG, 2022a.)
Uudistus koostuu kahdesta pilarista, sopimuksen ensimmäinen pilari poikkeaa
merkittävästi viimeiset 100 vuotta voimassa olleista kansainvälisistä verosäännöistä,
jotka edellyttävät pitkälti fyysistä läsnäoloa jossakin maassa ennen kuin kyseisellä
maalla on verotusoikeus. Toisen pilarin avulla varmistetaan ennennäkemätön sopimus
maailmanlaajuisesta

verotuksen

vähimmäistasosta,

joka

asettaa

alarajan

verokilpailulle lain käyttöalueiden välillä (KPMG, 2022a.) Ensimmäinen pilarin
verotusuudistus antaa verotusoikeuden maille, joissa liiketoiminnan aineettoma n
varallisuuden tuottama voitto on syntynyt. Verotusoikeus syntyy myös maille, joissa
yritys toimii ilman fyysistä olemista, mutta luo tuottoa kyseisiltä markkinoilta. Toinen
pilari pyrkii tuomaan 15 prosentin vähimmäisverokannan yrityksille, joita verotetaan
tätä alhaisemmalla veroprosentilla ja kieltää vähennysten tekemisen, jos ne alentavat
maksettavat verot vähimmäisverokannan alapuolelle. Nämä GloBE-säännöt ovat
OECD:n BEPS 2.0 -hankkeen toisen pilarin

tärkein osa ja niillä

pyritään

varmistamaan, että suuret monikansalliset yritysryhmät maksavat vähintään 15
prosentin efektiivisen verokannan (ETR) voitoistaan kaikilla lainkäyttöalueilla, joilla
ne toimivat. Toimilla pyritään torjumaan veronkiertoa, parantamaan kansainväliste n
verosääntöjen johdonmukaisuutta, varmistamaan avoimempi verotusympäristö ja
vastaamaan talouden digitalisoitumisesta johtuviin verohaasteisiin (OECD, 2022b).
Ideana on siis yhtenäistämään verotusta ja jakaa reilummat verotusoikeudet maille,
joissa toimii kansainvälisesti merkittävät yhtiöt suoraan tai välillisesti.
Nykyinen verolainsäädäntö sallii edelleen suurien kansainvälisten yhtiöiden suuret
voitto-osuudet,

joillakin lainkäyttöalueilla maksamatta siellä yhtiöveroa.

liiketoimintamallit,

jotka nojaavat vahvasti aineettomiin

ominaisuuksiin,

Uudet
ovat

helpottaneet monikansallisten yritysten voittojen siirtämistä matalan verotuksen
alueille. Globalisaatio on pahentanut epätervettä verokilpailua (OECD, 2021a). BEPS
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paketti on suunniteltu käyttöön otettavaksi muuttamalla kansallista lainsäädäntöä,
käytäntöjä ja verosopimuksia. Käytäntöönpanossa OECD- ja G20-maat sopivat
jatkavansa yhteistyötä varmistaakseen BEPS 2.0 johdonmukaisen ja koordinoidun
täytäntöönpanon (OECD, 2018).

Kuvio 1. BEPS 2.0 säännösten aikataulullinen kehitys (Mukaillen KPMG, 2022c)

Yllä oleva aikajana pyrkii paremmin tuomaan esille, kuinka BEPS projekti on
kehittynyt vuosien aikana. Kuten kuviosta voidaan nähdä, on kehitystyö ollut
pitkäaikainen. Kuvion pohjalta voidaan myös nähdä, kuinka aikaisin ongelmat
digitaloudessa on huomattu ja kuinka kauan niihin vastaamiseen on kulunut.
Viimeinen kohta aikataulussa kertoo, että maat ovat päässeet yhteisymmärryksee n
pilareista. Pilareita ei kuitenkaan ole otettu käyttöön, ja neuvottelut pilarien sisällöstä
ovat tutkimuksen kirjoittamishetkellä vielä auki.
3.1

Pilari I

Ensimmäinen pilari toteuttaa näkemyksen,
kuuluvan

konsernin

riskienhallintatoiminnoista
loppumarkkinoiden

jäännösvoitosta
ja/tai

jonka mukaan osa soveltamisa laa n
(todennäköisesti

immateriaalioikeuksista)

lainkäyttöalueilla,

olisi

jossa tavarat tai palvelut

muodostuu
verotettava
käytetään tai

kulutetaan (KPMG, 2021a). Tarkoituksena on siis antaa verotusoikeus vaikeasti
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verotettaville tuloille, jotka liikkuvat yli maiden rajojen. Tätä sääntöä kutsutaan nexus
säännöksi, jonka mukaan kansainvälisen yrityksen tulot verotetaan ulkomaalaise lla
markkinapaikalla

niiden

ollessa vähintään

yhden miljoonan

euron suuruiset.

Pienemmissä maissa, joissa BKT on alle 40 miljardia euroa, vähimmäisraja on 250 000
euroa (OECD, 2022a.) Säännön tavoitteena on antaa reilummat verotusoike udet
maille, niiden bruttokansantuotteen mukaan. Tämä luo suhteutetun verotusmallin, joka
ottaa huomioon taloudellisen toiminnan merkittävyyden maassa ja antaa sen mukaan
verotusoikeuden.
Ensimmäinen pilari on siten merkittävä uudistus, koska se ottaa huomioon, ettei
liiketoimina enää perustu tavaroiden myymiseen paikallisilla markkinoilla, jolloin
tulon kohdentaminen on ollut helppoa. Tämä tulojen kohdentaminen on perustunut
kiinteään toimipaikkaan markkinoilla. Vaatimuksen poistuminen on suuri uudistus ja
OECD (2021a) odottaa ensimmäisen pilarin antavan verotusoikeuden 125 miljard in
dollarin voitto-osuuksiin eri maille.
3.1.1

Nexus

Nexus säännön tarkoituksena on täsmentää annettua vero-oikeutta valtiotaso lla.
Verotusoikeuden raja on riippuva valtion bruttokansantuotteen koosta. Säännöllä
pyritään

suojelemaan

pienempien

lainkäyttöalueiden

ja erityisesti

kehittyvie n

talouksien etuja ja niiden saamaa hyötyä uudesta verotuslainsäädännöstä (OECD,
2020a). Säännössä on selvitettävä kaikki tulot liiketoimikohtaisesti. Nexus säännössä
on otettu myös huomioon,

jos samassa laskussa tai sopimuksessa

on eri

lainkäyttöalueille kuuluvia osuuksia. Kulujen syntyminen on pystyttävä selvittä mää n
siten, että ne voidaan jakaa markkina-alueille suhteessa sieltä saatuun tuloon (EY,
2022.)
Sääntökokonaisuuden ensimmäinen osan pilaria sovelletaan yhtiöihin, joissa on yli 20
miljardin euron maailmanlaajuiset tulot ja kannattavuusmarginaali ennen veroja
vähintään

10

prosenttia

laskettuna

käyttäen

keskiarvomekanismia,

ei

markkinaehtoperiaatetta (tarkoitus on alentaa tulorajaa 10 miljardiin euroon seitsemän
vuoden kuluttua, ehdollisena. Onnistuneen täytäntöönpanon jälkeen) (KPMG, 2021a).
Nexus sääntöä sovelletaan, jos konsernin tulot ovat vähintään miljoona euroa
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lainkäyttöalueilla, joiden vuotuinen bruttokansantuote (Gross Domestic Product,
GDP) on vähintään 40 miljardia euroa. Bruttokansantuotteen ollessa alle 40 milja rd ia
on tulorajaksi määrätty 250 000 euroa (EY, 2022.) Sääntö antaa siten laajemmat
alhaisemman tulorajan kehittyville valtioille.
kehittyvillä

markkinoilla,

koska

Alennettu tuloraja on perusteltua

euromääräisesti

alhaisemman

liiketo ime n

merkittävyys on korkeampi, kuin kehittyneellä markkinapaikalla. EY (2022) odottaa
nexus sääntöjen vaikuttavan suuresti sovellettavien yrityksien tietojärjestelmie n
kehittämiseen tai muokkaamiseen. Nexus säännön oletetaan aiheuttavan huomatta vaa
epävarmuutta.

Epävarmuuden voidaan nähdä syntyvän

ennen kaikkea tulojen

kohdentamisesta valtiolle ja kohdennettavan tulon määrittämisen hankaluudesta.
3.1.2

Pilari I voimaantulo

Pilari I toimeenpano tulee voimaan yleissopimuksen kautta (multilateral convention,
MLC) ja mahdollisten kansallisen lainsäädännön muutoksien kautta voimaan vuonna
2023. Nopean ja johdonmukaisen täytäntöönpanon helpottamiseksi yleissop imus
luodaan

maakohtaisille

toimijoille,

riippumatta

nykyisistä

verosopimuksista.

Yleissopimus sisältää säännöt verotettavien tulojen määrittämiseksi, kaksinkertaise n
verotuksen

poistamiseksi,

säännökset

yksinkertaistetuista

hallintomenettelyistä,

tiedonsiirto-säännökset ja riitojen ratkaisemista ja sitä koskevan säännöstelyn (OECD,
2022a.) Yleissopimuksen

on määrä velvoittaa

maita

lakkauttamaan

kaikki

digitaalipalvelumaksut, sekä vastaavat toimenpiteet kaikkien yritysten osalta. Vielä ei
ole selvää mitä kaikkia

tämä kielto

koskee, vaan määritelmät

tarkentuvat

yleissopimuksen viimeistelyvaiheessa (OECD, 2022a.) Digitaalitalouden työryhmä
(Task Force on the Digital Economy, TFDE) on valtuutettu määrittämään ja
selvittämään ensimmäisen pilarin tavoitteita ja implementaatiota (OECD, 2022a).
TFDE on julkaissut useita raportteja, mutta yleisiä pääpiirteitä pilarin I kohdalla ei ole
vielä saatu sovittua valtioiden välillä.
3.2

Pilari II

Toista pilaria kuvataan koordinoituna sääntökokonaisuutena sellaisten rakenteiden
kehittämiseksi,

joilla

pyritään

rajoittamaan

kansainvälisten

yritysten

voittojen

siirtämistä sellaisille lainkäyttöalueille, joissa niitä ei veroteta lainkaan tai joissa niiden
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verotus on erittäin alhainen (EY, 2020). Pilari II uudistukset eivät kuitenkaan koske
verovelvollisia, joilla ei ole lainkaan toimintaa ulkomailla tai joiden konsolido id ut
verotulot ovat alle 750 miljoonaa euroa. Toisen pilarin vähimmäisverokantaa ei
myöskään

sovelleta

tavoittelemattomiin
Säännöksiä

ei

julkisyhteisöihin,
järjestöihin,

myöskään

kansainvälisiin

valtioihin

sovelleta

tai

järjestöihin,

voittoa

hyväntekeväisyysjärjestöihin.

eläkerahastoihin,

sijoitusrahastoihin

tai

kiinteistörahastoihin. Useita epävarmuustekijöitä on vielä jäljellä, mutta toinen pilari
tulee olemaan todennäköisesti radikaali muutos veromaailmassa (KPMG, 2021b.)
Toinen pilari tuo maailmanlaajuisen vähimmäisverotus järjestelmän useiden toisiinsa
liittyvien sääntöjen tuloksena. Toisessa pilarissa on kolme uutta sääntöä, joilla
myönnetään lainkäyttöalueille lisää verotusoikeuksia. Nämä säännöt ovat KPMG:n
(2021b) mukaan seuraavat: kaksi toisiinsa kytkeytyvää kansallista sääntöä (Global
Anti

Base

Erosion

(GloBE

-säännöt).

Ensimmäinen

näistä

on

tulojen

sisällyttämissääntö (Income Inclusion Rule, IIR), jossa emoyhtiölle määrätään lisävero
tytäryhtiöstä

ja kiinteistä

toimipaikoista,

joita verotetaan

alle

15 prosentin

efektiivisellä vähimmäisverokannalla. Toinen kansallinen sääntö on (Undertaxed
Payment Rule, UTPR), jolla evätään vähennykset tai suoritetaan edellä vastaavaa
oikaisua siltä osin kuin alhaisen verotuksen tulot eivät ole muodostaneet yhteisön
veronalaisuutta IIR:n nojalla. Viimeinen osa sääntelykokonaisuutta (Subject to Tax
Rule, STTR) sallii rajoitetun verotuksen lähdevaltiossa tietyille etuyhteysmaksuille,
jotka ovat minimiveron alaisia.
Pilari II verouudistukset ovat verratessa Pilari I nähden suurempia kansainvälise lle
konsernille ja monimutkaisempia usean sääntönsä vuoksi. Tavoitteellinen voittojen
kierron ehkäiseminen on suuri edistysaskel nykyiseen tilanteeseen verrattuna. OECD
(2021a) odottaa toisen pilarin maailmanlaajuisen 15 prosentin vähimmäisverokanna n,
tuottavan verotuloja maailmanlaajuisesti 150 miljardin dollarin edestä.
3.2.1

Tulojen sisällyttämissääntö IIR

Income inclusion rule, IIR sovelletaan pääsääntöisesti (Ultimate Parent Company,
UPE) lainkäyttöalueilla monikansallisiin konserneihin, jos kyseinen lainkäyttöalue on
hyväksynyt tulojen sisällyttämissäännön. Tulojen sisällyttämissääntöä sovelletaa n
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silloin kun emoyhtiö (UPE) ”omistaa (suoraan tai välillisesti) omistusosuuden alhaisen
verotuksen alaisesta yhteisöstä milloin tahansa verovuoden aikana”. Omistusosuude n
määrällä ei ole suoraan merkitystä määriteltäessä sovelletaanko tätä artiklaa, koska
artiklan edellytyksenä on, että matalan verotuksen yhteisö on monikansallise n
yrityksen jäsen. Tulojen sisällyttämissäännön piiriin kuuluvat yhteisöt maksavat
täydennysveroa määrän, joka vastaa niiden ”kohdennettavaa osuutta” lisäverosta.
Täydennysveron määrä määritellään emoyhtiön omistusosuuden perusteella korosta,
joka saadaan alhaisen

verotuksen yhteisön liiketulosta.

Tämä voidaan laskea

kertomalla täydennysvero alhaisen verotuksen yhteisön omistussuhteella (OECD,
2022c.)
Omistussuhde määritellään täydennysveron soveltamiseksi. Sisäänottosuhde (The
Inclusion Ratio) on emoyhteisön omistussuhteen suhde alhaisesti verotettavan
yhteisön GloBE-tuloista sen kokonaiskertymään. Jos emoyhtiö omistaa tytäryritykse n
kokonaan on osallisuussuhde aina 1, eikä lisälaskelmia tarvita. Alhaise mma n
omistussuhteen tilanteessa GloBE-tulojen kokonaismäärästä vähennetään muiden
omistajien omistusosuuksia vastaavat tulot (OECD, 2022c).

Kuvio 2. Lainkäyttöalueen täydennysveron laskeminen

Yllä oleva kuvio pyrkii tuomaan esille, kuinka lainkäyttöalueen täydennysvero (topup tax) lasketaan. Laskelman tarkoituksena on selvittää lainkäyttöalueella maksettujen
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verojen suuruus, jonka jälkeen siihen sovelletaan lisäveroprosenttia. Laskelman
tuloksena saadaan selville lainkäyttöalueen täydennysveron määrä.
3.2.2

Aliverotettujen maksujen sääntö UTPR

Aliverotettujen maksujen sääntö (Undertaxed Payment Rule, UTPR) toimii tulojen
sisällyttämissäännön (IIR) tukena silloin, kun täydennysveroa ei kerätä tarpeeksi
tulojen sisällyttämissäännössä. Aliverotettujen maksujen säännön tarkoituksena on
myös

varmistaa

alhaisen

verokannan

alueilla

kansainvälisten

konsernien

vähimmäisverokannan mukainen verotus (KPMG, 2021c.) Täydennysveron määrä
lasketaan verovuoden aikana syntyneestä alhaisen verokannan maan voittojen
perusteella. Verovelvollisen tai Verohallinnon ei välttämättä ole mahdollista tietää
täydennysveron määrää, ennen kuin GloBE-tietoilmoitus on tosiasiallisesti annettu.
Tietoilmoitus on annettava viimeistään 15 kuukauden kuluttua kansainvälise n
yrityksen verovuoden päättymispäivän jälkeen (OECD, 2022c.) Yritys, joka toimii
GloBE-sääntöjä soveltavassa valtiossa, on annettava GloBE-tietoilmoitus paikallise lle
Verohallinnolle viimeistään 15 kuukauden kuluttua raportointikauden päättymise n
jälkeen (EY, 2021). Raportointikaudella tarkoitetaan yleisesti verovuotta, mutta
verovuosi voi vaihdella yrityksien kesken, jonka vuoksi säännellyssä on puhuttu
raportointikaudesta.
Aliverotettujen maksujen sääntö (UTPR) säätää, että monikansalliselta konsernilta
evätään vähennettävien kulujen osalta vähennys (tai niihin sovelletaan vastaavaa
oikaisua

kansallisessa

ylimääräisiä

kuluja

lainsäädännössä),

lainsäädäntöalueella.

jos aliverotetun
Verovähennyksen

yhteisölle
ei tarvitse

aiheutuu
johtua

liiketoimesta, joka on tehty toisessa jäsenvaltiossa olevan yrityksen kanssa. Vähennys
käsittää myös poistot, vähennykset, puhtaasti laskennalliset menot tai muun kuin
taloudellisen tappion (kuten oletetun koron) vähennyksen epäämisen (OECD, 2022c).
On epäselvää voiko UTPR:n avulla

kieltää siirtohinnoittelua,

jos se johtaisi

alhaisempaan verotettavaan tuloon IIR:n osalta. Aliverotettujen maksujen sääntö
(UTPR) riippuu kotimaisen verojärjestelmän nykyisestä rakenteesta. Kansalline n
lainsäädäntö on sovitettava kansainvälisten velvoitteiden kanssa, ottaen huomioo n
myös kansainväliset verosopimukset (OECD, 2022c.) Säännön implementointiin
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vaikuttaa siten paljon valtion lainsäädäntö. Erot lainsäädännössä voi myös tuoda
haasteita aikataulullisesti.
3.2.3

Sopimuksiin perustuva sääntö, STTR

Sopimuksiin perustuva sääntö (Subject to Tax Rule, STTR) on perussopimuks iin
perustuva sääntö, joka voi syrjäyttää voimassa oleviin

sopimuksiin sisältyvät

sopimusetuudet tiettyjen seikkojen kohdalla, jos kyseisiin maksuihin ei sovelleta
vähimmäisveroa vastaanottavan valtion lainkäyttöalueella (Deloitte, 2021). Sääntö
keskittyy erityisesti BEPS riskeihin koskien yrityksen sisäisiä kauppoja, joilla pyritään
hyödyntämään alhaisen verokannan valtioita (OECD, 2020a). OECD:n antaman
tavoitteen perusteella voidaan katsoa, että STTR säännöllä pyritään kieltämää n
siirtohinnoittelu, jos vähimmäisverokannan mukaiseen veroprosenttiin ei päästä.
Sopimuksiin perustuvaa sääntöä voidaan soveltaa konserneihin piittaamatta niiden
koosta, eli aikaisemmin määritellyt kynnysarvot eivät päde. Sääntöä sovelletaan vain
tiettyihin

lähipiirin

maksuluokkiin.

On myös odotettavissa,

että suurin

osa

lainkäyttöalueista, jotka pyytävät veron käyttöönottoa ovat kehitysmaita. Näin ollen
suurempien talouksien välillä tehdyt sopimuksiin vaikuttaa STTR vähän tai ei
ollenkaan (Deloitte, 2021.) Odotettu säännön käyttäminen kehitysmaiden osalta
voidaan

perustella

yleensä

kehittyvistä

maista

johtuvalla

verokannalla.

Yritysverokanta on yleisesti alhaisempi, jolloin yrityksille voi avautua mahdollis uus
hyödyntää tätä.
3.2.4

Pilari II voimaantulo

Vähimmäisverokanta

koostuu kahdesta toisiinsa

liittyvästä

säännöstä,

tulojen

sisällyttämissäännöstä

(Income Invasion Rule, IIR) ja aliverotuksen säännöstä

(Undertaxed Payment rule, UTPR). IIR:ää sovelletaan tiettyihin emoyhtiö ihin
monikansallisissa yhtiöissä. Sääntöä sovelletaan yritykseen, joka on korkeimma lla
konsernissa. IIR asettaa täydennysveron alhaisesti verotetuille yhteisöille (Low-Taxed
Constituent Entity, LTCE), joita verotetaan vähimmäisverokantaa alhaisemma lla
verokannalla (Effective tax rate, ETR). Aliverotuksen sääntö (Undertaxed Payment
rule, UTPR) toimii varmistussääntönä tulojen huomioimis-säännössä. UTPR ei
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mahdollista vähennysten tekoja verotuksessa (tai kielletään vastaavat oikaisut)
vähimmäisverokannan alittavilta yrityksiltä (OECD, 2022c.) Pilarin II voimaantulo sta
ei ole vielä tarkempia yksityiskohtia julkaistu, mutta tarkoituksena on saada pilarin
vähimmäisvaatimukset otettua käyttöön vuoden 2023 aikana.
3.2.5

GloBE liiketuloksen tai tappion laskeminen

Laskennan lähtökohtana on kirjanpidon nettotulos. Nettotulosta oikaistaan siten, että
kirjanpidon ja verotettavan tulon eroja tarkastellaan, jotta saadaan varmiste ttua
verotuksen oikeellisuus. Tarkastelun kohteena on osinkotulot ja niiden mahdolline n
pois jättäminen ja laittomien tulojen verotuksessa vähentäminen (OECD, 2022c.)
Nettotulos tai -tappio määritellään tarkasteltavalle yksikölle ottamalla huomioo n
kaikki yksikön tuotot ja kulut, mukaan lukien liiketoimet muiden konserniyhtiö ide n
kanssa ja tuloveroista muodostuneilla kuluilla. GloBE tuloksen tai tappion laskemise n
lähtökohtana on kansainvälisen konsernin nettotuloksen tai tappion laskeminen siten,
ettei konsolidointioikaisuja ole tehty, jotka vaikuttaisivat kuluihin tai tuottoihin eikä
konsernin sisäisiä liiketoimia huomioida.

Konsernin sisäisiä

liiketoimia,

jotka

huomioidaan kirjanpidon konsolidointiprosessin aikana, ei siis oteta huomioon, kun
lasketaan tilinpäätöksen tulosta tai tappiota. Myös kaikki maksetut verot, jotka on
vähennetty kirjanpidon nettotuloksesta tai tappiosta, joko kuluna tai tuloverona, on
lisättävä takaisin kirjanpitolaskelmaan GloBE tuloksen määrittämiseksi (OECD,
2022c). GloBE tuloksen määrittämisen perusteena voidaan nähdä, että konsernia
kohdellaan yhtenä kirjanpitovelvollisena, eikä toimintaa tarkastella yritystasolla.
Jos kansainvälisen konsernin tulot ylittävät asetetut tulorajat, siihen sovelletaan GloBE
sääntöjä, kun säännöt on sisällytetty lainsäädäntöön, jossa kansainvälinen konserni
toimii. Pienempiin kansainvälisiin konserneihin sovelletaan sääntöjä ensimmä ise n
kerran, kun niiden tulot kasvavat yli asetettujen kynnysarvojen joko liiketoiminna n
seurauksena, sulautumisen tai yritysoston seurauksena (OECD, 2022c.) Yrityksie n
tulisi kuitenkin varautua sääntöjen noudattamiseen ja raportoinnillisiin vaatimuks iin,
jos raja-arvot ovat ylittyessä raportointikauden tai tulevan aikana.
Konserniyhtiöiden

väliset

markkinaehtoisen

hinnoittelun

liiketoimet

on

hinnoiteltava

mukaan ja kirjattava

johdonmukaises ti

samaan hintaan GloBE:n
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tarkoituksiin kaikkien sellaisten konserniin kuuluvien yhteisöjen osalta, jotka ovat
osana liiketoimea (OECD, 2022c). Substanssiperusteisen tulopoikkeuksen mukaan
GloBE-tulosta (veropohjasta) vähennetään prosenttiosuus palkkakustannuksista ja
aineellisen omaisuuden kirjanpidonarvosta. Prosenttiosuus palkkakustannuksista on
aluksi 10 prosenttia ja sitä alennetaan asteittain joka vuosi, kunnes se on 5 prosenttia
vuonna

2033. Aineellisen

omaisuuden

osalta

toimitaan

samanlailla,

jossa

kirjanpitoarvon prosenttiosuus on aluksi 8 prosenttia, ja sitä alennetaan asteittain
vuosittain, kunnes se on 5 prosenttia vuonna 2033 (KPMG, 2022c.)
Säännöissä säädetään de minimis- poikkeuksesta, joka koskee tiettyjä lainkäyttöaluilla
koskevia yrityksiä, joiden yhteenlasketut tulot eivät ylitä tiettyjä raja-arvoja. Rajaksi
on asetettu yritykset, joiden keskimääräiset vuotuiset tulot ovat alle 10 miljoonaa euroa
ja voitot / tappiot alle miljoona euroa. Nämä yritykset voivat vuosittain valita, että
niiden lisävero on nolla prosenttia (KPMG, 2022c.) De minimis- poikkeuksessa
yritykselle ei määrätä lisäveroprosenttia, jos molemmat määritellyistä raja-arvoista
täyttyvät. Poikkeuksen tarkoituksena on siten reilumpi verotus, jossa yritykselle ei
määrätä lisäveroprosenttia, jos yrityksen toiminta on alhaista vero-alueella.
3.3

BEPS 2.0 uudistuksen siirtohinnoittelu kohdat

BEPS 2.0 kohdat 8–10 pyrkivät muutoksillaan vähentämään kansainvälisten yrityste n
kannustimia siirtämään voittoja peiteyhtiöihin, joissa on vain vähän tai ei ollenkaan
työntekijöitä

tai

verotuskannasta

taloudellista

toimintaa

tai verovapaudesta

ja

pyrkivät

lainkäyttöalueilla

hyötymään

matalasta

(OECD n.d.b.) Kohtien

tavoitteita on pyritty saavuttamaan usealla toimella, joista on annettu ohjeistuksia jo
vuodesta 2018 lähtien. Suurin osa ohjeistuksista koskee siirtohinnoittelu ohjeistukse n
päivittämistä ja uusien kohtien lisäämistä siten, että olemassa oleviin ongelmiin
voitaisiin puuttua.
Kohta kahdeksan käsittelee siirtohinnoittelukysymyksiä ja tarkemmin aineettomie n
hyödykkeiden tai palveluiden liiketoimia. Aineettomien hyödykkeiden arvon vaikea
määrittäminen on aiheuttanut voittojen kohdentamisen vaikeuksiin ja voimakkaasti
veropohjan rapautumiseen, sekä voittojen siirtämiseen (OECD n.d.b.) Aineetto mie n
hyödykkeiden omalaatuisuus on syy, miksi niiden arvioiminen on haasteellista
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yrityksille,

sekä

verottajalle.

Esimerkiksi

yksityislaatuisen

asiantuntijatyö n

arvostaminen käypään hintaan on haasteellista, jos vertailukohteita ei ole saatavilla.
Tämän vuoksi yrityksille aukeaa mahdollisuuksia, jolloin aineettoman omaisuude n
käyvän

markkinahinnan

arvio

on liian

korkea.

Voitonjakamismenetelmä stä

(transactional profit split method) onkin annettu täydentäviä ohjeita, sekä esimerkkejä
kuinka siirtohinnoittelumenetelmää tulisi käyttää (OECD n.d.b). Nämä toimet ovat
perusteltuja,

koska ohjeistuksen mukaan juuri tämä siirtohinnoittelumenete lmä

soveltuu parhaiten vaikeasti arvioitavien aineettomien omaisuuserien arviointiin.
Riskejä ja pääomaa tarkastellaan kohdassa yhdeksän. Kohdan tarkoituksena on
huomioida riskien allokointia ja voittojen suhdetta näihin riskeihin (OECD n.d.b.)
Siirtohinnoittelun voittojen tulee olla linjassa liiketoimessa olevaan riskiin. Koska
voitto-osuuden suuruus riippuu riskistä, joka on otettu voiton saavuttamiseksi ja
näiden tulisi olla suhteessa toisiinsa. Riskien kasvattaminen siis kasvattaa myös
liiketoimesta saatavaa voitto-osuutta ja voi näin vääristää siirtohinnoittelua, jolloin
voittojen allokointi on mahdollista alhaisen verotuksen maihin tai maihin, jossa ei
voitosta makseta veroja.
Viimeisessä

siirtohinnoittelua

koskevassa kohdassa, eli kohdassa kymmene n

keskitytään voittojen kohdentamiseen liiketoimissa, jotka eivät ole liiketaloudellises ti
järkeviä. Näitä liiketoimia ovat esimerkiksi johtopalkkiot ja pääkonttorikustannuk set
(OECD n.d.b). Nämä kustannukset ovat yleisluontaisia ja ovat siten vaikeasti
kohdennettavia.
konserniin

Esimerkiksi

kuuluville

kohdentaminen

johdonkustannusten

tytäryhtiöille

on

antaa myös konserneille

kohdentaminen

haasteellista.
mahdollisuuden

Näiden
toimia

yksittäis ille
kustannuste n
vilpillises ti.

Kustannukset eivät siten välttämättä ole linjassa niistä saatavaan lisäarvoon, jolloin
yleisluontoisia kustannuksia voidaan kohdentaa konsernille suotuisalla tavalla.
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4

AIKAISEMMAN BEPS YLEISSOPIMUKSEN IMPLEMENTOINTI

Tässä luvussa tuodaan esille aikaisempi OECD:n yleissopimus BEPS ja sopimuksen
implementointi. Tarkoituksena on tarkastella ja löytää vertailukohtia BEPS 2.0, sekä
yleissopimuksen

välillä.

Luvussa

tuodaan myös

esille

vertailtavien

kohtien

eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä. Vertailun perusteella voidaan katsoa, onko
nykyinen BEPS 2.0 noudattanut samaa implementointia ja mitä on odotettavissa
tulevaisuudessa suosituksen käyttöönottoon liittyen.
4.1

OECD yleissopimus BEPS

Monenvälisen

yleissopimuksen

(The Multilateral

Instrument, MLI)

avulla

lainkäyttöalueet voivat nopeasti toteuttaa toimenpiteitä nykyisten verosopimuste n
vahvistamiseksi. Tarkoituksena on vahvistaa valtioita veronkierto toimia vastaan.
(OECD, 2020b.) Yleissopimuksen avulla lainkäyttöalueet voivat nopeasti muuttaa
verosopimuksia vastaamaan BEPS uudistuksen vaatimuksia. Yleissopimus ei muuta
kahdenvälisiä

verosopimuksia

suoraan,

vaan

sitä

sovelletaan

varsinaiste n

verosopimuksien rinnalla (HE 307/2018 vp., s. 1). MLI ei myöskään koske kaikkien
mukana

olevien

valtioiden

solmimia

verosopimuksia.

Yleissopimukse n

soveltamisalaan tulevat siis vain ne voimassa olevat verosopimukset, joiden osalta
molemmat verosopimuksen osapuolet ovat ilmoittaneet tahtovansa, että verosopimus
kuuluu yleissopimuksen soveltamisalaan (HE 307/2018 vp., s. 1). Monenvälisessä
yleissopimuksessa on myös käytössä varaumat. Varaumat toimivat symmetrises ti
siten, jos yleissopimuksen osapuoli tekee varauman olla soveltamatta yleissopimukse n
määräyksiä verosopimuksiinsa, merkitsee se sitä, että kahdenvälinen verosopimus ei
näiltä osin muutu (HE 307/ 2018 vp., s. 4).
Yleissopimuksen voidaan nähdä olevan ensimmäinen osa BEPS hankkeessa, jonka
tarkoituksena on helpottaa BEPS 2.0 sääntelykokonaisuuden täytäntöönpanoa. MLI
tarkoituksena

on

myös

edelleen

parantaa

sopimuksiin

liittyviä

riitojenratkaisumekanismeja (OECD, 2022b). Yleissopimuksen ei myöskään nähdä
aiheuttavan välittömiä kustannuksia verovelvollisille. Päinvastaisesti yleissopimukse n
odotetaan vähentävän verorasituksia, kun verotukseen liittyvät tulkintaristiriidat
voivat tulla ratkaistua entistä tehokkaammin (HE 307/2018 vp., s. 1.)
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4.2

Aikaisemman OECD:n esittämän sopimuksen aikataulun verrannollis uus
BEPS 2.0 uudistukseen

Aikaisemmaksi kansainväliseksi sopimukseksi on valikoitunut OECD:n yleissopimus.
Sopimuksen valinta vertailukohteeksi on perusteltua, koska suosituksen antajana on
sama, kuin BEPS 2.0 ja tämän kansainvälisen yleissopimuksen tarkoituksena on ollut
helpottaa

uuden

suunnitellun

sääntökokonaisuuden

täytäntöönpa noa.

Yleissopimuksen avulla Suomi on liittynyt osaksi verosopimusverokostoa ja ottanut
osaksi lainsäädäntöä yleissopimuksen ns. minimistandardit (Verohallinto, 2021b).
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Kuva 2. Yleissopimuksen aikataulullinen kehitys

Yllä oleva aikataulu on yleissopimuksessa (MLI) käytetty aikataulu. Verratessa
yleissopimusta BEPS 2.0 sääntökokonaisuuteen voidaan todeta, että BEPS 2.0
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sääntökokonaisuus

on seurannut

samaa

rakennetta

yleissopimuksen

kanssa.

Sääntökokonaisuuden ja kansainvälisen verosopimuksen kehittämiset ovat alkaneet
vuonna 2013 ja kehitys on ollut samaa molempien osapuolien kohdalla tämän
tutkimuksen kirjoittamishetkellä. BEPS 2.0 sääntökokonaisuus on tällä hetkellä
kohdassa neuvottelujen alkaminen. BEPS 2.0 sääntökokonaisuuden neuvottelut on
kuitenkin ollut jo kauan käynnissä, eikä täyteen yhteisymmärrykseen säännöistä ole
päästy.

Viimeisessä

sääntelykokonaisuuden

BEPS

2.0

kohdalla,

kokouksessa

usea

eikä

yhteisymmärrykseen

siten

Neuvottelujen

tuottaessa

tulosta

siirtyy

hyväksymiseen

ja niiden

allekirjoittamiseen

maa

nosti

uudistuskokonaisuus
hyväksyvien

varauksia
päästy.

säännösten

valtioiden

osalta.

Yleissopimuksen tapauksessa meni kaksi vuotta ennen kuin sopimusta pystyi
sisällyttämään osaksi valtioiden lainsäädäntöä minimivaatimuksissa. Suomen osalta
yleissopimus tuli voimaan 01.09.2019, mutta sitä on alettu soveltamaan vasta sen
jälkeen, kun se on tullut molempien osapuolien osalta voimaan (Verohallinto, 2021b).
Suomella on siten mennyt vuosi pidempään saada sopimus osaksi lainsäädäntöä,
verrattuna OECD:n antamaan alkupäivään.
4.3

Yleissopimuksen eroavaisuudet ja yhteneväisyydet verraten BEPS 2.0
uudistukseen

Alaluvussa tarkastellaan yleissopimuksen käytäntöön ottoa verraten BEPS 2.0
uudistukseen. Tarkastelu tehdään eroavaisuuksien ja yhteneväisyyksien käsitteiden
kautta, jotta saadaan parempi kuva, miten BEPS 2.0 kehittyy. Jo tapahtuneen
yleissopimuksen vertaaminen BEPS 2.0 uudistukseen on tärkeätä näiden kahden
käsitteen kautta, koska vertailun avulla saadaan parempi käsitys yhteenkuuluvie n
kokonaisuuksien toiminnasta.
4.3.1

Eroavaisuudet

Yleissopimuksen neuvottelut kestivät yhteensä yksi vuosi ja kahdeksan kuukautta.
BEPS 2.0 sääntelykokonaisuuden neuvottelut on aloitettu 9. lokakuuta 2019 (OECD,
2019). BEPS 2.0 sääntelykokonaisuudet ovat siis tutkimuksen kirjoittamishetke llä
olleet

voimassa

noin

sääntelykokonaisuuden

2,5

vuotta.

Pidemmät

neuvottelut

voivat

johtua

monipuolisemmasta kokonaisuudesta ja sen tärkeydestä
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maailmantaloudelle. On kuitenkin selvää, ettei BEPS 2.0 uudistuksessa ole noudatettu
OECD:n asettamia tavoitteita ja neuvottelut ovat vielä käynnissä.
Yleissäännöksen kohdalla kansainvälisen sopimuksen ratifiointi valtiotasolla alkoi
vuonna 2017. Suomen osalla sopimukset saatiin ratifioitua syyskuussa 2019, joten
sopimuksen

otto osaksi lainsäädäntöä

kesti noin

kaksi vuotta.

BEPS 2.0

suosituskokonaisuudessa on kerrottu, että noudatetaan nopeampaa ratifiointia ja
suositukset pyritään saamaan nopealla aikataululla osaksi lainsäädäntöjä. BEPS 2.0
suositusten

tukena on myös yleissopimus,

jonka tarkoituksena

on nopeuttaa

implementointia pilarien kohdalla, kuten tutkimuksen alaluvussa 3.1.2 on todettu. On
kuitenkin epäselvää, kuinka nopeasti sääntökokonaisuus on mahdollista saada osaksi
lainsäädäntöä nopeammalla aikataululla ja yleissopimusta käyttäen.
4.3.2

Yhteneväisyydet

Jo implementoitu

yleissopimuksen

(MLI) ja BEPS 2.0 sääntökokonaisuude n

kehittäminen alkoi samaan aikaan vuonna 2013. Sopimus ja sääntökokonais uus
pyrkivät vastaamaan samoihin haasteisiin ja ovat BEPS projektin eri puolia.
Ensimmäisen osan, eli yleissopimuksen tarkoituksena on helpottaa säännösten
implementointia toimimalla verosopimuksien taustalla.
BEPS 2.0 uudistus on noudattanut samaa rakennetta yleissopimuksen kanssa, vaikka
neuvottelut ovatkin kestäneet kauemmin kuin yleissopimuksen osalla. On siis
todennäköistä, että suosituksien hyväksymisen jälkeen, kun valtiot ovat päässeet
yhteisymmärrykseen on suosituksien allekirjoittaminen vuorossa. Allekirjoittamine n
luultavasti

pysyy avoinna

yleissopimuksessa on pysynyt.

BEPS 2.0 kokonaisuudessa

samalla

tavalla

kuin

50
5

BEPS 2.0 JA SIIRTOHINNOITTELU

Kansainvälisen verotuksen yhtenäistämisen vuoksi verotukselliset näkymät muuttuvat
kansainvälisillä

yrityksillä.

BEPS

2.0

uudistus

tuo

paljon

epävarmuutta

maailmantaloudelle. Tässä luvussa tarkastellaan BEPS 2.0 suosituksen vaikutuk s ia
kansainvälisen yrityksen siirtohinnoitteluun.
5.1

Vaikutukset siirtohinnoitteluun

Siirtohinnoittelulla

on

vahvat

juuret

monen

valtion

lainsäädännössä

dokumentaatiovelvollisuuden vuoksi. Siirtohinnoitteluun liittyvä hallinnollinen taakka
on raskas usealle yritykselle ja siirtohinnoittelu ohjeet tarkentuvat, sekä päivittyvät
jatkuvasti OECD:n toimesta. Yrityksien

on siten jatkuvasti seurattava uusien

säännösten kehittymistä. BEPS 2.0 uudistus luultavasti muokkaa siirtohinnoitte lua
tavoilla, joita ei vielä voida nähdä.
BEPS 2.0 suosituksien yksi suurimmista kysymyksistä on, miten siirtohinnoitte lun
käy, kun tulot pyritään verottamaan siinä lainkäyttöalueessa, jossa ne syntyvät. Koska
suurien

konsernien

selvittämiseksi,

on

pakko

tehdä

on se implementoitu

siirtohinnoittelua
osaksi lainsäädäntöä

verotettavan

tulon

ja kansainvälis iä

verosopimuksia. Kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi, on luotu verosopimuk s ia
useiden valtioiden välillä, joilla rajataan verotusoikeutta. Suomella on tuloverotusta
koskevia verosopimuksia

noin 75 valtion

tai muun

lainkäyttöalueen

kanssa.

Maailmanlaajuisesti tällaisia sopimuksia on yli 3 000 (ICTD, 2021.) Verosopimus on
kahden

valtion

luoma

sopimus,

jonka ideana

on rajoittaa

toisen

valtion

verotusoikeutta. Verosopimukset ovat valtioita sitovia kansainvälisiä sopimuks ia,
joiden kahdenkertaista verotusta huojentavat määräykset esimerkiksi Suomessa
menevät verotusvallan jakautumisen osalta kansallisen lainsäädännön määräysten
edelle: verosopimuksen määräyksiä on noudatettava, vaikka ne olisivat ristiriidassa
kansallisen lainsäädännön kanssa (Raunio & Karjalainen, 2018). Verosopimuk s ie n
osalta on mielenkiintoista, miten yleissopimus vaikuttaa sopimuksiin ja pystyykö se
muokkaamaan niitä BEPS 2.0 uudistukselle suotuisalla tavalla.
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Yhteistyö

lainsäätäjien kesken pyrkii vähentämään väärinkäsityksiä ja kiistoja

täytäntöönpanon aikana (OECD, 2018). Yhteistyön tarkoitus on siis taata sujuvamp i
käytäntöönpano ja sovittaa lainsäädännöt yhteen. Jos esimerkiksi siirtohinnoitte lu
toimia muutetaan ”kevyemmiksi” eli määritellään tietyille toiminnoille ennestään
sopivat markkinahinnat OECD:n toimesta. Tämä mutkistaa ennestään kansalliste n
lakien ja verosopimusten muokkaamista, joiden tueksi yleissopimus on suunniteltu.
Siirtohinnoittelun

ja

BEPS

2.0

ongelmakohdiksi,

sekä

potentiaalis iks i

epäselvyystekijöiksi on noussut seuraavat seikat. Ensimmäiseksi uusien suositusten ja
siirtohinnoittelun voidaan nähdä palvelevan samaa tarkoitusta pilari I kohdalla, eli
oikean verotuksellisen määrän selvittämistä. Ongelmaksi pilari I kohdalla muodostuu
verotusoikeuden laajentaminen lainkäyttöalueille, joissa yrityksellä on ollut toimintaa.
Jos tuote tai palvelu, on myyty lainkäyttöalueella ja jossain liiketoimen vaiheessa tehty
etuyhteydessä olevia liiketoimia on nämä liiketoimet arvostettava markkinae htoisee n
hintaan.

Vaikeuksia

tuottaa

miten

esimerkiksi

aineettomasta

liiketoiminnassa

arvioidaan markkinaehtoinen hinta. Potentiaalinen ongelmakohta siirtohinnoitte lun
osalla korostuu, kun ajatellaan esimerkkiä, jossa yrityksen koko toiminta koostuu
etuyhteydessä tehdyistä kaupoista. Varsinkin, jos tytäryhtiöt toimivat joustavasti
usealla

lainkäyttöalueella,

jolloin

siirtohinnoittelu

toimia

tulee tehdä tulojen

määrittämisen ohella. Esimerkki ei ole kovin kaukaa haettu, kun ajatellaan nykyise n
markkinapaikan menestyksekkäämpiä yrityksiä, jotka käyttävät aineetonta omaisuutta
liiketuloksen saavuttamiseksi. Vero-oikeuden muuttumisen vuoksi on siis yrityksen
vielä pyrittävä selvittämään tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut. Jos kulut syntyvät
konsernin

sisällä

myydyistä

tuotteista

tai palveluista

tulee

siirtohinnoitte lu

kysymykseen. Yrityksen on siten selvitettävä markkinaehtoinen hinta (arms lenght
principle), jotta verotettava tulo verotetaan oikeamääräisenä markkinapaikalla. Näin
ollen siirtohinnoittelun kysymykset tulevat kyseeseen ensimmäisen pilarin kohdalla.
On kuitenkin epäselvää, aletaanko joissain helposti määritettävissä liiketoimissa, jossa
tuotteet tai palvelut ovat homogeenisiä käyttämään tiettyä ennalta määritettyä
markkinaehtoista hintaa. Määritellyn markkinahinnan käyttäminen saattaisi olla
järkevä toimi, jolla säästetään työmäärää konserneissa. Markkinahinta olisi kuitenkin
määriteltävä tarkasti etukäteen lähimaiden hintatason perusteella,

jotta ennalta

määritelty hinta olisi tarkka. Hinnan tarkastaminen myös tiettyjen aikakriteer ie n
mukaan

tarjoaisi

luotettavamman

tuloksen.

Knuutisen

(2020)

mukaan
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markkinaehtoperiaatteella pyritään siihen, että tulo kertyy ja vero maksetaan oikeassa
valtiossa. Siirtohinnoittelun perimmäisenä tarkoituksena onkin siten verotuksellises ti
jakaa tulo oikeudenmukaisella ja reilulla tavalla eri valtioiden verotuksen piiriin
(Knuutinen, 2020.) Määritelmän perusteella voidaan nähdä ensimmäisen pilarin ja
siirtohinnoittelun samat tarkoituspohjat. Toisena ongelmana pilari I kohdalla voidaan
esittää kysymys, onko yrityksen annettava local file maalle, josta on saatu tuloa. Local
filen pakollisuus tarkoittaisi benchmarking hakujen teettämistä ja aineettoma n
omaisuuden hankintamenon määrittämistä. Local filen tekeminen markkina-alue illa
tarkoittaisi

myös siirtohinnoittelun

näkökulmasta

kasvavaa työmäärää

niiden

konsernien osalta, jotka toimivat aineettomasti kymmenissä eri valtiossa.
Pilari II kohdalla BEPS 2.0 saattaa tarkoittaa vähennysten, poistojen ja muiden
vähennyskelpoisten tulojen vähentämisen epäämistä, jotta vähimmäisveroka nna n
mukainen verotusaste saadaan taattua. Tämä voi tarkoittaa, jopa siirtohinnoitte lun
kieltämistä, jos siirtohinnoittelu tarkoittaisi voiton pienemistä vähimmäisveroka nna n
alapuolelle. Toisaalta voidaan katsoa, jos verokanta jää alapuolelle ja siirtohinnoitte lu
on ollut sallittua, tulee top-up tax voimaan. Aliverotettujen maksujen sääntö (UTPR)
käytäntöön

ottaminen

on myös keskustelun

alaisena,

miten

lainkäyttöalueet

implementoivat täydentävän veron siellä sijaitseville konserneille. Tämä voi tapahtua
kieltämällä verovähennykset, jotta verotettava tulo saadaan varmistettua (KPMG,
2021b.) Periaatteessa tämä voi siis tarkoittaa kulujen ja tulojen allokoinnin kieltoa,
kuten poistoja, vähennyksiä ja jopa siirtohinnoitteluna. Siirtohinnoittelun kieltämine n
voi

siis

tulla

kyseeseen,

jos

UTPR

säännön

avulla

ei muuten

saada

vähimmäisverokannan mukaista verotusta aikaiseksi.
BEPS uudistuksen perustana olevan kehityskohdat sisältävät kohdat 8–10 joihin on
annettu jo uudistuksia ja täsmennyksiä, kuinka tiettyihin ongelmakohtiin puututaan.
Kohtien tavoitteena on käsitellä siirtohinnoitteluohjeita, joilla varmistetaan, että
siirtohinnoittelu on paremmin linjassa kansainvälisen konsernin arvonluonnin kanssa.
Siirtohinnoittelua koskevien kohtien on tarkoitus vahvistaa nykyisiä standardeja,
mukaan lukien ohjeistusta koskien markkinaehtoperiaatteen (Arm´s lenght principle)
soveltamista ja vaikeasti arvioitavien aineettomien hyödykkeiden hinnoittelua (OECD
n.d.b.) Suosituksen tavoitteena on parantaa lainkäyttöalueiden verotusoikeuk s ia
vastaamaan digitalisaatiosta johtuvia haasteita.
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Nämä toimet kuitenkin pitävät siirtohinnoittelun relevanttina myös tulevaisuudessa,
koska siirtohinnoitteluun

liittyvät

ohjeet ovat jatkuvan

kehityksen

alaisena.

Uudistusten ja päivitysten vuoksi siirtohinnoittelu tulee myös jatkossa olemaan osa
kansainvälisen konsernin liiketoimintaan ja viestii selvästä, että OECD näkee
siirtohinnoittelun olevan yritystoiminnan keskeinen osa. Tutkimukse ssa esitetyn datan
puolesta voidaan kuitenkin nähdä, että siirtohinnoittelu tulee mitä luultava mmin
kasvamaan tulevaisuudessa, koska liikevoiton verotus ei enää perustu kiinteään
toimipaikkaan vaan ylipäätään markkinoilla olemiseen. Siirtohinnoittelun kasvamine n
tarkoittaa kuitenkin, että sen tilalle tulee luultavasti uusia toimintoja ja keinoja
voittojen kohdentamisen tueksi. Tällaisia toimintoja on esimerkiksi BEPS 2.0
sääntöuudistuksessakin

esitetty.

Siirtohinnoittelu

näyttäisikin

tulevaisuudessa

keskittyvän enemmän tiettyjen toimien rajoittamiseen, sekä aineettomiin oikeuksiin ja
niiden markkina-arvon selvittämiseen.
Koska siirtohinnoittelu tulee luultavasti kasvamaan yritysten hallinnollinen taakka ja
kustannukset

voitto-osuuksien

Vähimmäisverokannan
joidenkin

yritysten

saaminen

kohdentamisessa

tulee

osaksi maailmantaloutta,

veroja. Toisaalta

ne yritykset,

nousemaan.

tulee kasvattamaan

jotka jo maksavat veroja

liiketoiminta-alueille yli 15 prosenttia, ei uudistus koske. Uudistukset eivät kuitenkaan
koske kovin montaa Suomalaista yritystä, koska uudistukset koskevat vain tiettyjen
raja-arvojen ylittäviä yrityksiä, joita ei Suomessa toimi monia. Siirtohinnoitte lu
palveluita tarjoavien kansainvälisten konsultointiyritysten työtaakka tulee kuitenkin
mitä todennäköisemmin Kasvamaan, kun suositusuudistukset ovat implemento itu
osaksi kansallisia lainsäädäntöjä. Ennen verouudistusten täyttä implementaatiota tulee
kansainvälisten konsulttiyritysten työtaakka olemaan myös korkeampi, verrattuna
nykyiseen tilanteeseen.
5.2

Liiketaloudellinen näkökulma

Uudistukset eivät vaikuta yrityksiin, jotka fyysisesti toimivat usealla liiketoiminta alueella tai jotka eivät ylitä esitettyjä toisen pilarin raja-arvoja. Koska tarkoituksena
on jakaa voitot markkina-alueille riippumatta fyysisestä läsnäolosta kyseisellä
lainkäyttöalueilla tai markkinoilla (KPMG, 2021a). Näin ollen tarkoituksena on vain
laajentaa verotusoikeutta ja ottaa uudistukset tukemaan nykyisiä lainsäädäntöjä.
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Vaikka OECD on sanonut tekevänsä yhteistyötä kansallisten lainsäätäjien kanssa, jotta
säännöt saadaan yhtenäisesti toteutettua. Haasteita kuitenkin nousee, jos poistojen ja
vähennyksien kieltämistä ei kontrolloida tarpeeksi, voiko tämä tarkoittaa, että jotkin
lainkäyttöalueet tarjoavat edullisempia verotuksellisia mahdollisuuksia yrityksille ja
harmonisoimattomuus nousisi suuremmaksi haasteeksi. Harmonisoimattomuus tuo jo
nyt haasteita yksittäisten valtioiden ratifioidessa digitalisaatiota vastaan lainsäädäntöä.
Liiketaloudelliset

näkökulmat

toteutuvat

myös

lainojen

kohdalla.

Konsernin

myöntäessä lainaa tytäryhtiölle ovat lainan ehdot yleensä ristiriidassa markkino ilta
saataviin

lainehtoihin

(OECD, 2018). Markkinaehtoperiaatteen

mukaan lainan

kustannusten on oltava linjassa markkinoilla myönnettävään lainaa. Siten arvioitavaks i
tulee samat kriteerit, kun konsernin ulkopuolissa lainoissa. Rahoitusinstrumenttien ja
lainojen arvioimisessa käytetään yleensä luottoluokituksia, vaikka nämä eivät huomio
täysin lainan yksityiskohtaisia ehtoja. Luottoluokitukset ovat kuitenkin luotettava tapa
lainojen

arvioimisessa,

koska luottoluokitukset

ottavat

huomioon

yrityksen

taloudellisen tilanteen ja vertailukelpoinen tieto on helposti saatavilla. Harvoin myös
täydet lainaehdot ovat saatavilla ulkopuolisille yrityksille. Hintojen vaihtelut voivat
myös olla huomattavia taustalla olevien taloudellisten vaikutustekijöiden vuoksi.
Esimerkiksi erot valuuttakursseissa,

maantieteellisissä

sijainneissa,

paikallis issa

säädöksissä, lainanottajien toimialojen erot ja erot lainojen ajankohdissa (OECD,
2018.)
Liiketaloudellisesta näkökulmasta kansainvälisten konsernien on myös otettava nexus
säännöt huomioon. Huomioon ottaminen voi tarkoittaa sopimuksien ja laskutuste n
muokkaamista siten, että tulot ovat helpommin kohdennettavissa valtiotaso lla.
Konsernien on myös huomioitava asetetut maakohtaiset tulorajat verotettavasta
tuloksesta ja varauduttava toimimaan näiden mukaan.
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6

BEPS 2.0 POTENTIAALISET ONGELMAKOHDAT

Kappaleen tarkoitus on avata uudistukseen liittyviä mahdollisia ongelmakohtia.
Esitettyihin ongelmakohtiin on päästy tulkitsemalla annettuja säännöksiä, tulkinnat
ovat kirjoittajan omia ja ne perustuvat kirjoitushetkellä olleeseen tietoon. Uudistuste n
kehittyessä ja muuttuessa saattaa myös tässä kappaleessa annetut näkemykset muuttua.
6.1

Ongelmakohdat

Uudistusten käyttöönotossa on noussut useita huolenaiheita, jotka saattavat olla uhka
uudistusten toteutukselle. Nämä haasteet voivat muodostaa ongelman sääntöjen
implementoinnille ja niiden toimivuudelle. Varmuudella ei vielä voida sanoa miten
nämä ongelmat tulevat vaikuttamaan sääntökokonaisuuden implementointiin tai
tuleeko,

joku

näistä

ongelmista

estämään

suositusten

implementointiin.

Ongelmakohtia on tunnistettu tutkimuksessa esitetyn aineiston perusteella.
6.1.1

Uudistusten aikataulu

Aikataulullinen ongelma tulee esille niin menneisyydessä kuin tulevaisuudessa.
Tarkasteltaessa kappaleessa neljä esille nostettua yleissopimuksen aikataulua, nostaa
se esille useita potentiaalisia ongelmakohtia. BEPS 2.0 suositukset ovat tällä hetkellä
neuvoteltava ja neuvottelut ovat kestäneet huomattavasti kauemmin verrattaessa
yleissopimuksessa käytyihin neuvotteluihin. BEPS 2.0 yksityiskohdista ei ole vielä
tutkimuksen kirjoittamishetkellä sovittu, joten neuvottelut ovat vielä käynnissä.
Menneisyyttä

tarkasteltaessa

aikataululliseksi

ongelmaksi

nousee myös yleissopimuksen
tarkasteltaessa

Yleissopimuksen lainsäädäntöön

BEPS

2.0

ratifiointi yhdeksi
sääntökokonaisuutta.

viemisessä meni Suomella noin kaksi vuotta

sopimuksen hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta. Yleissopimuksen tarkoituksena on
nopeuttaa BEPS 2.0 käyttöönottoa ja uudistusten osalta on kerrottu, että noudatetaan
nopeampaa aikataulua. On kuitenkin huomioitava yleissopimuksen lainsäädäntöö n
käytetty pitkä aika, sekä tosiasiallinen seikka, ettei yleissopimusta ole vielä käytetty.
Tulevaisuuden potentiaalisimmaksi ongelmakohdaksi on nostettu myös säännöksien
nopea implementoinnin aikataulu. Tämä näkyy siinä, että säännösten yksityiskohd ista
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ei ole vielä tarkasti sovittu jäsenmaiden kesken ja implementoinnin suunnite ltu
aikataulu

lähestyy.

Aikataulun

tarkastelussa

korostuu uudistusten

kiireelline n

täytäntöönpano yksittäisillä markkinapaikoilla. Kiireellisyydellä pyritään saamaan
kansalliset lainsäädännöt paremmin vastaamaan nykyistä aineettoman omaisuude n
verotusta, jotta yksittäisten valtioiden ei tarvitse luoda omia lainsäädäntöjä, jotka ovat
harmonisoimattomia.

Kuvio 3. Pilarien yhteinen aikataulu (Mukaillen KPMG, 2022c).

Yllä oleva aikataulullinen kuvio pyrkii jakamaan OECD:n tavoitteet pilarie n
voimaanotosta vuositasolle. Vuoden 2022 tavoitteena on yksityiskohtaisten kohtien
sopiminen pilarille I ja II. Yksityiskohtaisten sääntöjen sopimisen jälkeen on
säännösten

vähimmäisvaatimusten

käyttöönotto

vuonna

2023. Pilarin

I ja

kynnysarvojen tarkastelu on sovittu vuodelle 2030. Tavoitteena on mitä luultava mmin
tarkastella kuinka hyvin verotusoikeiden myöntäminen lainkäyttöalueille on sujunut ja
tulisiko pilarin II kynnysarvoja muokata ylöspäin tai alaspäin. Kynnysarvot tällä
hetkellä koskevat vain suurempia yrityksiä, joten niiden alentaminen kasvattaisi
verotuloja, kun nostaminen taas pienentäisi verotettavien yritysten joukkoa ja
verotuloja. Kuviota tulkitessa on huomioitava,

että aikataulullinen suunnite lma

koostuu luultavasti useammasta kohdasta. On erittäin todennäköistä, että suosituste n
kanssa työskennellään jatkuvasti ensimmäisien vuosien aikana. Kuvio tuo siis esille
tällä hetkellä sovitut suunnitelmalliset tavoitteet.
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Aikataulullinen haaste tulevaisuudessa koostuu useasta osasta, joista ensimmäise nä
voidaan nähdä sopimuksen sisällöstä sopiminen. BEPS 2.0 projekti on ollut voimassa
jo kauan ja useita esitysluonnoksia on esitetty G20 maille ja maille, jotka osallistuvat
säännösten noudattamiseen. Lopullista versiota sääntökokonaisuudesta ei kuitenkaan
ole

saatu

aikaiseksi

sääntökokonaisuus
suostuttava

ja

kokonaisuus

on

saadaan hyväksyttyä,

ja sovittava

käytetyistä

jatkuvan

on siihen

kehityksen
jokaisen

vähimmäisohjeistuksista,

alla.

Jotta

lainkäyttöaluee n
jotka toteutetaan

sääntökokonaisuuden implementoinnin alussa. Säännöistä ei ole kuitenkaan vielä
päästy yhteisymmärrykseen, joka luo paineita aikataululle. Aikataulun lykkäämise stä
EU antoi ehdotuksen, jonka mukaan IIR:ää alettaisiin soveltaa yleisesti 31. joulukuuta
2023 tai sen jälkeen ja UTPR:ää 31. Joulukuuta 2024, Yhdysvaltojen mahdolline n
suositusten toteuttaminen saattaa aiheuttaa viivästystä (KPMG, 2022d). Aikaisemmin
IIR:n määräaika täytäntöönpantavaksi oli 1. tammikuuta 2023, joten ehdotettu lykkäys
viivästyttäisi sääntöjen implementointi paljon.
Ennen uudistusten lykkäystä IF ilmoituksen mukaan BEPS 2.0 -säännöt tulevat
voimaan

vuoden

2023 alussa,

mikä

asettaa erittäin

haastavan

aikataulun

kansainvälisille yhtiöille, joiden on oltava valmiita noudattamaan näitä velvoitte ita
(KPMG, 2022c). On epäselvää, onko lykkäys tarpeeksi suuri, jotta yrityksille ei synny
liikaa haasteita. Yrityksille voi myös syntyä haasteita, jos aikataulu ei ole täysin selvä
yrityksille, eivätkä yritykset pysty siten valmistautumaan säännöksiin.
6.1.2

Säännösten implementointi

Toisena ongelmakohtana voidaan nähdä sovittujen sopimusehtojen toteuttamine n.
Sopimusehtojen toimimisen edellytys on, että ne saadaan osaksi jokaista mukana
olevan maan lainsäädäntöä. Suositusten ottaminen osaksi lainsäädäntöä on kuitenkin
suuri ja työläs projekti, joka vaatii verolainsäädännön muokkaamista ja tuntemusta
lainkäyttöalueen tasolla. Myös kansainvälisiä verosopimuksia tulee muokata uusien
säännösten mukaiseksi. BEPS 2.0 uudistusten suhde kansallisessa lainsäädännössä on
suhteutettava

myös muihin

relevantteihin

lakeihin

ja verosopimuksiin,

jotta

verotettava tulo ei tulo verotettua kahdesti ja verotusoikeus on annettu oikealle maalle.
Yleissäännöksen toimivuutta ei ole pystytty todentamaan, joten on epäselvää,
pystyykö se vastaamaan esitettyihin ratifioinnin haasteisiin. Yleissopimuksen on
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tarkoitus toimia verosopimusten ja lainsäädännön taustalla ilman muuttamatta niitä.
Tarkoituksena on saada yleissopimuksen kautta helposti voimaan suositukset voimaan
ilman että sopimuksia ja lakeja muutettaisiin suoraan.
KPMG (2022b) on esittänyt lausuman, että toisen pilarin sääntöjen on tultava voimaan
osallistuvilla lainkäyttöalueilla samanaikaisesti. Lausuman tavoitteena on luoda ja
ylläpitää

verolainsäädännön

voitonsiirtelyä

ja ylläpitää

yhteisvertaisuutta
luonnollista

maissa.

kilpailua

Yhteisvertaisuus

markkinapaikalla.

estää

KPMG:n

esittämällä lausumalla voidaan nähdä useita hyödyllisiä puolia, jotka OECD:n olisi
otettava huomioon suositusten käyttöönotossa. Yhtenä positiivisena osana voidaan
katsoa olevan lainsäädä
Aikataulujen lykkääntymiselle muodostaa uhkan myös Yhdysvaltojen mahdolline n
uudistuksista

pidättäytyminen

tai

niiden

implementoinnista

viivästymine n.

Yhdysvallat ovat olleet tiiviissä yhteistyössä BEPS 2.0 uudistusten kehittämisessä.
Koska maassa toimii suurin osa konserneista, joihin pilari II sovelletta isiin, muodostaa
se selvän riskin uudistusten käyttöönotolle. Pilarin II täytäntöönpano Yhdysvallo issa
on tällä hetkellä pysähdyksissä presidentti Joe Bidenin Build Back Better (BBB)
lakiehdotuksen vaikeuksien vuoksi. Lakiuudistus on hyväksytty edustajainhuoneessa
marraskuussa

2021 mutta

lakiehdotus

on jumissa

senaatissa,

mikä

johtuu

demokraattien ja republikaanien jakaantumisesta 50–50 (Kapoor, Sites, Vasal,
Stringer, Busch, Vale, Besio, Mook and Sandison, 2022.) Yhdysvaltojen verouudistuksessa on suuria uudistuksia kansainväliselle kaupalle. Näillä Yhdysvallat
pyrkivät sujuvoittamaan BEPS 2.0 sääntökokonaisuuden käyttöönottoa. Esitys on
kuitenkin

ollut

noin

10

kuukautta

jumissa

senaatissa

ja

alkuperäistä

sääntökokonaisuutta on muokattu runsaasti alkuperäiseen esitykseen verrattuna. On
siis erittäin epäselvää, tuleeko BBB lakiehdotus voimaan ja jos tulee mitä uudistuk s ia
se sisältää ja auttaako se BEPS 2.0 käyttöönotossa.
Yhdysvaltojen

ajatusmaailma

myös

poikkeaa

paljon

Euroopasta,

joka

luo

epävarmuutta BBB lakiesityksen käyttöönotolle. Esimerkiksi ainakin 55 yritystä
fortune 500 listasta ei maksanut viimeisen verovuoden aikana lainkaan liittovaltio n
lähdeveroja, vaikka yritykset ansaitsivat huomattavia voittoja. Voitoista ei maksettu
veroja verohelpotusten vuoksi, jotka säilytettiin tai niitä laajennettiin vuoden 2017
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veroleikkaus- ja työllistämislailla (Tax Cuts and Jobs Act, TCJA) sekä keväällä 2020
voimaan tulleella CARES Act -verohelpotuksilla (Gardner & Wamhoff, 2021.)
Verohelpotusten taustalla on ajatus, jossa tulo jätetään verottamatta tai verotetaan
osittain, jotta tulo palautetaan talouteen ja voi sitä kautta luoda työpaikkoja ja
vaurautta. Tätä ajatusmaailmaa kutsutaan valumaefektiksi (Trickle-down economics)
Ajatusmaailma poikkeaa suuresti Euroopan ideoista ja voi aiheuttaa mahdollis ia
ongelmakohtia uusien säännösten käyttöönotossa. Yhdysvalloissa voittojen siirtely on
myös suurilta osin mahdollista lainsäädännön vuoksi. Siten voidaan nähdä, että
suositukset olisivat suurimpia juuri Yhdysvalloille ja vaatisivat suuria muokkauksia
lainsäädäntöön. Senaatissa oleva lakiuudistuksen hyväksyminen olisi suuri kohennus
nykyiseen lainsäädäntöön verraten.
6.2

Pilari I ongelmakohdat

Verotusoikeuden antaminen lainkäyttöalueelle siellä syntyvän tulon perusteella tuo
haasteita niin lainkäyttöalueille kuin myös yrityksille.
korostuu

etenkin

aineettoman

annettaisiinkin kansallisille

omaisuuden

Ensimmäisessä pilarissa

haasteet,

vaikka

verotusoike us

lainkäyttöalueille. Kuinka paljon yrityksen toiminta

muodostaa lisäarvoa markkinalla aineettomalla omaisuudella voi olla vaikeasti
määriteltävissä. Tällä hetkellä ei ole käytettävissä datan analysointi työkaluja, joilla
voitaisiin helposti arvioida yrityksen tuottamaa lisäarvoa aineettomalla omaisuude lla
markkinapaikalla. Tästä syntyy selvä ongelmakohta konsernin raportoinnissa ja
verotettavan voiton selvittämisessä.
Iso epäselvyystekijä on myös mitkä uudistuksen osista OECD päätyy asettavan
vähimmäisvaatimukseksi.

On selvää,

ettei kaikkia

sääntöjä pystytä

kerralla

implementoimaan vaan sääntökokonaisuus on pilkottava osiksi. Sääntökokonaisuude n
osittainenkin implementointi tarkoittaa kuitenkin sitä, että säännöt on otettava
samanaikaisesti voimaan kaikilla lainkäyttöalueilla. Epäselvää on kuitenkin, miten
hyvin implementointi onnistuu heti ja saadaanko kaksinkertaiseen verotukseen
liittyvät epävarmuustekijät poistettua heti alussa, ettei tuloa veroteta yrityksen
lähdemaassa ja maassa, jossa tuloa syntyy.
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Yhtenä ongelmakohtana voidaan myös nähdä skenaario, jossa pilarin I käyttöönotto
myöhästyisi huomattavasti tai pilaria ei otettaisi voimaan maailmanlaajuisesti. Näissä
tilanteissa digitaalisen talouden tuottama tulo jäisi verottamatta tai verotuloja
menetettäisi huomattavasti. Digitalisaation ongelmakohdat on kuitenkin tunniste ttu
maailmanlaajuisesti ja valtiot ovat alkaneet tekemään omia verolakeja,

jotta

aineettoman omaisuuden tuottama tulo-osuus saataisiin verotettua.

Kuva 3. Digitaalisten palveluiden voittojen verottaminen
Huomio:

KPMG,

(2022e).

Taxation

of

the

Digitalized

Economy,

s.

5.

(https://tax.kpmg.us/content/ dam/tax/en/ pdfs/2022/digitalized-economy-taxation-devel opmentssummary.pdf). Julkinen lähde.

Yllä oleva kuvio ilmaisee hyvin kuinka yksityiset valtiot ovat reagoineet aineettomaa n
talouteen. Useat lainkäyttöalueet ovat jo hyväksyneet lainsäädäntöön, joitain verooikeuksia, joilla saadaan verotettua aineetonta liiketoimintaa. Esimerkiksi Itävallassa
on tullut voimaan vuoden 2022 alussa laki, joka antaa verotusoikeuden digitaalis i in
mainospalveluihin, digitaalisiin käyttöliittymiin, ohjelmistoihin ja verkkosivui hin.
Näistä saatuihin voitto-osuuksiin sovelletaan viiden prosentin veroprosenttia. (KPMG,
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2022e.) Useat maat myös suunnittelevat tai ovat hyväksymässä lainsäädäntöön kohtia
digitaalisen talouden vero-uudistuksia
Ongelmaksi

yksittäisten

valtioiden

tekemissä

lainsäädännöissä

muutoks issa

digitalisaatiota vastaan nousee verolainsäädännön harmonisoimattomuus. OECD
(2019) mukaan, jos sopimukseen BEPS 2.0 osalta ei päästä vuoteen 2020 mennessä,
riski siitä, että maat toimivat yksipuolisesti kasvaa huomattavasti.
yksittäisillä

verotoimilla

maailmantaloudelle,

olisi kielteisiä

seuraamuksia

jota OECD ei voi sallia.

jo ennestään

Valtioide n
hauraalle

Kolme vuotta sitten tehdyssä

lausunnossa esille nostettu skenaario, jossa valtiot toimivat harmonisoimattomasti on
tapahtunut, kun asiaa tarkastellaan vuonna 2022. Lausunnon perusteella voidaan myös
nähdä, että pilari I lainvoimaisuuteen saattaminen voi hankaloitua. Implementoinnin
haasteet tulevat esille, jos mailla on jo verolainsäädännössä kohtia, joilla verotetaan
aineetonta omaisuutta ja nämä kohdat eivät ole linjassa uuden BEPS 2.0 uudistukse n
kanssa.
Luvussa 4 kuvatut yksilölliset valtioiden verouudistukset, jotka koskevat digitaaliste n
tulojen verottamista eivät ole yleissopimuksen vaikutuksen alla. On siten epäselvää ,
miten yksittäisten valtioiden jo implementoimat verouudistukset otetaan huomioo n
suunnitellussa uudistuksessa. Yksityiskohdat yleissopimuksen toimimisesta on toinen
epäselvyys. Yleissopimuksen toimivuutta ei ole todennettu, koska BEPS 2.0 uudistus
ei ole otettu vielä käyttöön. Sopimukseen on siten suhtauduttava epäilevästi ja
tarkasteltava sopimuksen toimivuutta vasta kun BEPS 2.0 uudistus on otettu käyttöön
ja toimivuus on todettu.
6.3

Voittojen siirtely

Voittojen siirtely on ongelmallinen toimi,

joilla yritykset pyrkivät siirtämää n

verotettavaa tuloa valtioon, jossa tuloa verotetaan vähän tai ei ollenkaan. BEPS 2.0
hankkeen yksi määritellyistä tavoitteista on ollut voittojen siirtelyn ehkäiseminen. On
kuitenkin epäselvää, kuinka voittojen siirtelyä pyritään tehokkaasti ehkäisemään
varsinkin Pilarin I ja uusien valtioiden omaksumien verolainsäädäntöjen kohdalla.
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Pilarin I sääntöjen nexus kohta luo epävarmuuden onko voittojen siirtämine n
mahdollista

vielä

tulevaisuudessa.

Bruttokansantuotteen

mukaan

säädettävät

yrityksien tulorajat lainkäyttöalueella pyrkivät ottamaan kehittyvät taloudet myös
huomioon uusissa verouudistuksissa. Nexus säännöissä on määritelty 250 000 euron
tulorajan lainkäyttöalueilla, joissa bruttokansantuote (BKT) on alle 40 miljard in.
Lainkäyttöalueilla, jossa BKT ylittää 40 miljardin on tuloraja yksi miljoonaa euroa
ennen kuin voittoa verotetaan.
Tulorajat kuitenkin luovat skenaarion, jossa kansainvälinen konserni voi pyrkiä
siirtämään voittoja lainkäyttöalueille, joissa tuloraja ei mene rikki. Voiton siirtämine n
valtiolle, jossa tuloraja ei mene rikki tarkoittaisi, ettei aineettoman omaisuude n
tuottamaa voittoa verotettaisiin ollenkaan. OECD on kuitenkin sanonut, että tulot tulee
selvittää syntymisen perusteella ja selvitettävä sopimuksista, joissa on useita valtio ita.
Tämä tarkoittaa tulojen selvittämistä valtiokohtaisesti, jotta tulo saadaan luotettavas ti
verotettua. Tässä on kuitenkin epäselvää pystyvätkö yritykset tekemään sopimuks ia
niille suotuisilla tavoilla, jossa voittoa ei verotettaisi. Toinen epäselvyys nousee siinä
voiko konserni jakaa tytäryhtiöiden kesken kohdistettavat aineettoman omaisuude n
voimat markkina-alueille, jolloin yksikään yksittäinen yritys ei ylittäisi tulorajoja.
Tässä tilanteessa konserni pystyisi tekemään aineettomat toimensa valtiossa ilman,
että niistä syntyisi verotettavaa tuloa yksittäisille yhtiöille.
Yksittäisten lainsäädäntöalueiden tekemät lakimuutokset digitalisaatiota kohtaan, ovat
myös mielenkiintoinen skenaario, jossa voi tulla kyseeseen voittojen siirtely toisiin
valtioihin. Tämä tilanne voisi tulla kyseeseen, jos BEPS 2.0 uudistus ei tulisi voimaan
heti tai sen käyttöönotto viivästyisi huomattavasti. Paikallinen lainsäädäntö vaikuttaa
kuitenkin huomattavasti miten mahdollista voittojen siirtely on valtiosta toiseen.
Toinen ongelmallinen

tilanne

on valtiotasolla

mitä toimia

valtio

on ottanut

verotettavan tulon selvittämiseksi ja onko luotu verosopimuksia, joilla kaksinkertaine n
verotus saataisiin poistettua.
6.4

Pilari 2 ongelmakohdat

EU:n talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Economic and Financial Affairs Council,
ECOFIN)

piti

5.

huhtikuuta

kokouksen

EU:n

vähimmäisveroka nna n
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kompromissitekstistä. Yhteisymmärrykseen ei kuitenkaan päästy Puolan esittämie n
varauksien vuoksi. Puola toisti pyyntönsä oikeudellisesti sitovasta linkistä, joka
koskee sekä ensimmäisen ja toisen pilarin täytäntöönpanoa. Esitettyjen varauksien
vuoksi

Puola

ei

ilmaissut

tukevansa

tarkistettua

kompromissiteks tiä.

Kompromissiteksti pitää sisällään 15. Maaliskuuta neljän jäsenvaltion kokouksessa
esiin tuomia huolenaiheita enimmäislykkäysaikaa liittyen. Kompromissitekstissä on
esitetty enimmäislykkäysajan pidentämistä kuuteen vuoteen, jonka jäsenvaltiot voivat
valita. Jäsenvaltiot, joita koskee lykkäysajan lisääminen ovat maita, joihin kuuluu
enintään kaksitoista soveltumisalaan kuuluvaa konsernin ylempää emoyhtiöitä. Nämä
voivat siten olla sisällyttämättä tulojen sisällyttämissääntöä (IIR) ja aliverotettuje n
maksujen sääntöä (UTPR) 31. Joulukuuta 2029 asti (KPMG, 2022a.)
Ecofin (The Economic and Financial Affairs Council of the EU) neuvoston
jäsenvaltiomaiden enemmistö kannatta kompromissitekstiä. Viro ja Malta pyysivät
kuitenkin laajempaa soveltamisalaa ja aikataulua valinnaisen IIR:n ja UTPR:n
lykkäysten
ensimmäistä

osalta.
pilaria

Puola toisti huolensa
riippumattomana

direktiivin

hyväksymisestä

ja Ruotsi piti kiinni

koskien

parlamentaarise sta

tarkasteluvaraumasta. Neljä maata ei siten tukeneet ehdotettua yleistä lähestymistapaa
(KPMG, 2022b.)
Uuden johdantoluvun mukaan jäsenvaltioiden, jotka päättävät lykätä IIR:n ja UTPR:n
soveltamista

olisi

saatettava

EU:n

vähimmäisdirektiivi

osaksi

kansallista

lainsäädäntöä tavalla, joka mahdollistaa UTPR:n soveltamisen muissa jäsenvaltio issa
ja kolmansien maiden lainkäyttöalueilla. UTPR:n soveltamisen helpottaminen niiden
jäsenvaltioiden, jotka valitsevat lykkäyksen, on vaadittava, että kotimaiset osatekijät
jakavat asiaankuuluvat tiedot kansainvälisen konsernin sisällä (KPMG, 2022b.) Tämä
uudistus synkronisoi hyvin kansalliset lainsäädännöt yhteen, vaikka osa maista
pitäytyisikin heti implementoimasta näitä uudistuksia. Uudistus myös takaa, ettei
tulojen kohdistaminen lainkäyttöalueille, joissa uudistuksia ei heti imple mentoida ole
kannattavaa,

koska uudistuksen

sisällyttämissääntö,

jossa

vähimmäisverokantaan päästä.

vähimmäisvaatimuksena
kielletään

vähennysten

on sisällyttää

tulojen

tekeminen,

ellei
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Eri

lainkäyttöalueen

tarjoamat

kannustimet

voivat

hankaloittaa

pilari

II

implementoimista. On kuitenkin epäselvää voivatko kannustimet olla olemassa
lainkäyttöalueilla samanaikaisesti, kun suositukset implementoidaan. Jos esimerk iks i
vähimmäisverokantaan

ei päästä

kansallisten

kannustimien

vuoksi

tuleeko

kysymykseen täydennysvero lainkäyttöalueella, jolloin kannustimet eivät enää toimis i
halutulla tavalla.
6.5

Raportoinnin lisääntyminen?

Verolainsäädäntö

ja verosopimukset

harjoittavat yritykset

edellyttävät,

että kansainvälistä

ja konsernit siirtohinnoittelevat

toimintaa

liiketoimet eri valtio issa

sijaitsevien yritysten väliset liiketoimet. Siirtohinnoittelu on yhtä pakollista kuin
veroilmoituksen antaminen osassa lainsäädäntöalueita. Koska siirtohinnoittelu on
pakollista on sillä suuri vaikutus maailmantaloudessa, sitoo se valmisteluineen ja
dokumentointeineen paljon henkilöresursseja ja aiheuttaa yrityksille huomatta via
kustannuksia (Knuutinen, 2020.) Annetuissa suosituksissa ei ole otettu kantaa
siirtohinnoittelun

dokumentointivelvollisuuksiin.

Voidaan

siis

päätellä,

ettei

siirtohinnoittelun osuus kansallisten lainsäädäntöalueiden laeissa ja verosopimuks issa
ei ole muuttumassa BEPS 2.0 mukana.
Arvon määrittäminen aineettoman omaisuuden tuomalle lisäarvolle on ehdottomasti
haaste, joka luultavasti tulee korostumaan yritysten tulevaisuudessa. Tähän ei ole
nykyaikana helppoja prosesseja, joten työmäärän voidaan nähdä kasvavan. Myös
veroilmoituksen antaminen uusille markkina-aluille, jossa yrityksellä on toimintaa
kasvattaa yrityksen hallinnollisia kuluja. KPMG:n (2022d) mukaan raportointi saattaa
vaatia paljon uutta tietoa, jotka koostuvat muista, kun taloudellisista tiedoista. Tietoja
saatetaan tarvita koko konsernista ja osa näistä tiedoista voi olla vaikeita kerätä ja
analysoida.

Nykyinen tietojärjestelmä ei välttämättä ole tarkoituksenmukaine n.

Näkemyksen mukaan tietojärjestelmien muutokset seuraisivat säännösten muutoksia.
Tämä on perusteltua, kun ajatellaan pilarin I toimintaa, jossa verotettava tulo on
selvitettävä lainkäyttöalueella. Voiton mahdollinen selvittäminen vaatii mahdollises ti
siirtohinnoittelua, kulujen selvittämistä ja verotettavan voitto-osuuden selvittämistä.
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Kirjoittajan mielestä raportointi tulee lisääntymään konserneissa ja joissain yrityks issä
raportointi tulee luultavasti kasvamaan huomattavasti, jos liiketoiminta perustuu
aineettomaan omaisuuteen. Ensimmäisenä syynä voidaan nähdä, että ensimmä istä
pilaria

sovelletaan,

jokaisella

lainsäädäntöalueella.

Toisen pilarin

osalta tämä

käytännössä tarkoittaa sitä, että liiketoiminta esimerkiksi Suomessa tulee suurimmilta
osin pysymään muuttumattomana.

Viimeiseksi kirjoittaja uskoo, että kaikkien

suunniteltujen muutosten toteutuksessa menee useampi vuosi ja säännöt kerkeävät
muuttumaan paljon ennen niiden täyttä implementointia. Näin ollen ainakin tulevie n
vuosien muutosnäkymät ovat maltillisia BEPS 2.0 muutoksissa, eikä raportointi tule
kasvamaan lähivuosina.
Tietyissä liiketoimintamalleissa raportointi tulee luultavasti kuitenkin kasvamaan.
Varsinkin yrityksissä,
kiinteään

joissa toiminta perustuu aineettomaan omaisuuteen eikä

toimipaikkaan

voidaan

raportoinnin

nähdä

kasvavan.

BEPS

2.0

hallinnointiprosessin vaikutuksien odotetaan luovan haasteita (KPMG, 2022d).
Haasteet yrityksille luovat kuitenkin mahdollisuuksia konsultointiin keskittyvillä
suurille yrityksille. KPMG:n (2022d) mukaan monet kansainväliset konsernit tarvitset
täytäntöönpanotukea, jotta ne voivat koota yhteen relevantit tiedot ja muuntaa ne
jäsenneltyyn muotoon.
Säännökset

ovat monelta

osin

noudattaminen

voi olla

verorekisterien

kehittämistä

uudenlaisia

ja monimutkaisia.

raskasta ja vaativaa,
ja ylläpitämistä.

Vaatimuste n

joka voi edellyttävät

Nykyiset kaupankäynti

uusien

mallit

ja

arvoketjut eivät välttämättä ole enää tarkoituksenmukaisia uudistusten toteutuksen
jälkeen (KPMG, 2022d.) Esitetty näkemys on luultavasti oikea ja alussa raportointi
tuottaa luultavasti hankaluuksia. Raportointi luultavasti virtaviivaistuu järjestelmien ja
ongelmakohtien hiomisen myötä.
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7

YHTEENVETO

Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä uusiin BEPS 2.0 säännöksiin ja sovittaa niitä
olemassa oleviin

siirtohinnoitteluohjeisiin.

Työn päätutkimuskysymys

tarkasteli

yritystoiminnan riskejä uusien haasteiden näkökulmasta. Päätutkimuskysymyks eks i
muodostui siten, ”Kuinka BEPS 2.0 ja sen yhteys siirtohinnoitteluun tulevat
vaikuttamaan kansainvälisen yrityksen liiketoimintaan?”.
7.1

Teoreettiset johtopäätökset

Tutkimuksessa on nostettu esiin varsinkin nykyisen verolainsäädännön puutteita ja
ilmiöitä, joihin lainsäädäntö ei pysty vastaamaan. Näitä ovat liiketoimintaympäristö n
muutokset

tavaroiden

kauppaamisesta

paikallisella

markkinapaikalle

kohti

liiketoimintamallia, jossa yritys toimii globaalisti kansallisilla markkinapaiko illa
ilman läsnäoloa,

jolloin verotettava tulos jäädään verottamatta.

Haasteet ovat

mahdollistaneet konserneille ja yrityksille haitallisen verokohdentamisen,

jossa

verotettava voitto kohdistetaan alhaisemman verotuksen maihin tai jätetään kokonaan
verottamatta. Valtiovarainministeriön (VM) kokoaman työryhmän mukaan BEPStoimenpidekokonaisuuden

täytäntöönpano

vahvistaisi

Suomen

toimivuutta ja kilpailukykyä

veropohjan tiivistyessä,

yhdenmukaistuessa

oikeusvarmuuden

ja

verojärjestelmä n

verovelvollisten kohtelun

edellytysten

parantuessa

(Valtiovarainministeriö, 2017). Näihin näkemyksiin on myös päästy tutkimuksessa.
VM:n esittämät hyödyt voidaan nähdä toteutuvan myös kansainvälisellä tasolla uusien
suositusten käyttöönoton myötä.
Uudistusten myötä oikeudenmukainen verotus kasvaa ja tämä voidaan nähdä joissain
tapauksissa myös joillekin yrityksille ongelmallisena. Jos yrityksen toiminta on
pysynyt voitollisena perustuen alhaiseen verotukseen, voidaan hyvin harjoitettu
voittojen kohdentaminen nähdä yrityksen kilpailuetuna jopa. Kilpailuetu, viittaa
yrityskohtaisiin aineellisiin tai aineettomiin tekijöihin, joita kilpailijat eivät voi
jäljitellä ilman aiheuttamatta merkittäviä kustannuksia ja epävarmuutta (Porter, 1985).
Kuten alaluvussa 2.4 todettiin, voidaan esimerkiksi benchmarking toiminnot katsoa
yrityksen

kilpailueduksi.

Kilpailuedun

vähentyessä

aukeaa uusille

yrityks ille
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mahdollisuuksia markkinoilla ja osa markkinoilla olleista yrityksistä voi lakata
toimimasta kannattamattomana.
Ulkopuolinen ympäristö voi vaikuttaa laajasti kansainvälisen yrityksen toimintaa n.
Vaikka monet tutkimukset osoittavat empiirisesti ulkoisen ympäristön tärkeyden silti
vain harvoissa tutkimuksissa tarkastellaan, miten tytäryhtiöt reagoivat ympäristö nsä
dynaamisiin muutoksiin (Meyer, Li & Schotter, 2020; Mariotti & Piscitello, 2001).
Konkreettista näyttöä on olemassa esimerkiksi siitä, kuinka kansainväliset yhtiöt, jotka
toimivat Euroopassa hyötyvät merkittävästi verrattuna toimijoihin EU:n ulkopuole lla
(Benito, Grøgaard & Narula, 2003). Euroopassa toimivien yrityksien hyödyiks i
voidaan katsoa lainsäädännön vaikutus, korkea tulotaso ja asukkaiden korkea elintaso.
Vaikka BEPS 2.0 ei toteutuisi on digitalisaatio tuonut verotukselliset ongelmako hdat
hyvin esille. Tästä esimerkkinä voidaan ottaa Itävallan ja muiden maiden verouudistukset, joilla pyritään saamaan digitaalisen talouden verotulot verotettua. BEPS
2.0 uudistus on ollut käynnissä noin kymmenen vuotta, ilman
lopputulosta

vuoden 2022 alkuun

muutoksien

voidaan

mennessä.

nähdä pyrkivän

samoihin

Valtiotasoisten
lopputuloksiin

konkreettista

verolainsäädä ntö
kuin OECD:n

sääntöuudistus. Valtiotasolla on siten huomattu tarve lakiuudistuksille, vaikka BEPS
2.0 uudistus on ollut kehityksen ja neuvottelujen alaisina. Voidaan katsoa, että
lakiuudistuksilla

pyritään

saamaan verotusoikeutta,

ennen suositusuudistukse n

käyttöönottoa. Lakiuudistusten tekeminen voidaan nähdä BEPS 2.0 uudistukse n
tukevana toimintona, jos lainkäyttöalueet ovat havainneet puutteen uudistuksessa, joka
ei vastaa valtion verotusongelmaan suoraan. Toisena vaihtoehtona voidaan nähdä, ettei
valtiot välttämättä usko uudistuksen tapahtuvan nykyisen aikataulun mukaisesti,
jolloin verouudistuksia tehdään itse vastaamaan ongelmakohtia.

Historiallises ti

verouudistukset ovat voitu nähdä olevan vastaus yhteiskunnallisiin muutoksiin, joilla
on pyritty nykyaikaistamaan valtioiden, yritysten ja kansalaisten välisiä suhteita.
Verojärjestelmät ovat olleet näiden meneillä olevien muutoksien uudistusten keskiössä
ja niiden uudistusten tarve on huomattu. Samoin tarve tarkastella ja arvioida perusteita,
joilla varmistetaan verojärjestelmien tehokkuus (Stepnoff & Kovalchuk, 2020.)
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7.2

Liikkeenjohdolliset johtopäätökset

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella kuinka uusi sääntelykokonaisuus BEPS 2.0
vaikuttaa

konsernien

yhteen

vaativimmista

raportointivelvoitteista,

nimittä in

siirtohinnoitteluun. Tavoitteena oli myös tarkastella näiden ainekokonaisuuk s ie n
suhdetta yrityksen riskeihin BEPS 2.0 uudistuksen kautta. Uudistusten arviointi
yrityksen toimintaan on tärkeä aihe, koska se määrittää miten yrityksen voitto
verotetaan tulevaisuudessa, sovelletaanko yritykseen vähimmäisverokantaa ja onko
osa vähennyksistä kiellettyjä, jos vähimmäisverokantaan ei muuten päästä. Tämän
tarjoamat

haasteet yhdistettynä

siirtohinnoitteluun

liittyvillä

kysymyksillä

on

kansainvälisen yritystoiminnan kannalta kriittistä tarkastella.
BEPS 2.0 uudistuksista voidaan tulkita uudistuksen 15 kohdan säännöistä, ettei OECD
ole luopumassa siirtohinnoittelusta vaan tämä tulee myös jatkossa olemaan osa
yritysten toimintaa. Tutkimustulosten valossa on nostettava esiin siirtohinnoitte lun
potentiaalinen

kasvaminen

yhteydessä pilariin

yritysten

tulevaisuudessa.

I ja verotusoikeuksien

Potentiaalinen

laajentumiseen

kasvu on

maailmanlaajuises ti.

Verotusoikeuden laajentuminen tarkoittaa, että etuyhteydessä tehdyt liiketo imet
tulevat

siirtohinnoittelun

luultavammin

koskemaan

alaisiksi.

Siirtohinnoittelun

tulevaisuudessa

enemmän

käyttö

tulee,

yritysten

kuitenkin

aineettoma n

omaisuuden kohdentamista. Yritysten toiminnassa tulee tulevaisuudessa mahdollises ti
korostumaan myös muu tulojen kohdentamisen keino, datan käyttäminen yrityksen ja
valtioiden eduksi. Siirtohinnoittelu tulee tutkimustulosten valossa muuttumaan siten,
että se vastaa paremmin sääntökokonaisuutta ja valtioiden yksittäisiä muutoksia
digitaalisen talouden verottamista kohtaan.
Kansainvälisen yrityksen on siis tulevaisuudessa saatava parempi käsitys, miten sen
toiminta luo arvoa eri markkinapaikoilla ja tämän arvonluonnin suora vaikutus
verotuksellisiin toimenpiteisiin. Yrityksen toiminnassa korostuu siis pakottava tarve
hinnoitella niiden toiminnat kuten datan keräys yksityisiltä henkilöiltä ja tämän
vaikutus yrityksen tulokseen, jotta BEPS 2.0 suosituksien pakotteiset vaatimuk set
saadaan täytettyä.
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Liikkeenjohdollisesti on myös huomioitava siirtohinnoittelun nykyiset vaatimukset ja
kuinka BEPS 2.0 vaikuttaa näihin, voidaan havainnoida raportoinnin kasvavan
kansainvälisillä konserneilla. Raportointi kasvaa, koska konsernien on selvitettä vä
tulojen kohdistuminen yksittäisillä lainkäyttöalueilla, eikä enää konsernitasolla tai
yritystasolla.

Raportoinnin

kasvaminen

korostuu

varsinkin

aineettoma lla

omaisuudella kauppaa käyvien konsernien keskuudessa. Myös pilari II muutokset
tulevat

aiheuttamaan

hankaluuksia

konserneille

ja

niiden

raportoinnille.

Hankaluuksien voidaan nähdä muodostuvan pilarin usean säännöksen vuoksi ja niihin
liittyvien verokantojen laskemisen vuoksi. Uudistusten huomioiminen jatkossa tulee
myös korostumaan, koska voidaan päätellä, ettei kaikkia uudistuksia oteta kerralla
käyttöön.

Kansainvälisten

konsernien

tulisikin

kiinnittää

huomiotaan

jatkossa

enemmän verotuksellisiin asioihin. Verotuksellisina asioina suurin on ehdottomasti
BEPS 2.0, mutta myös yksittäisten valtioiden uudistukset on otettava huomioo n
kansainvälisen
seuranta

konsernin liiketoiminnassa.

on myös

läsnä BEPS

Korostunut verotuksen kehittymise n

2.0 uudistuksessa,

jos alkuun

ratifioidaa n

vähimmäisvaatimuksen lainkäyttöalueilla.
Kansainvälisten

yritysten

on myös

huomioita

aikaisemmin

voimaan

tullut

yleissopimus. Yleissopimuksen tarkoituksena on BEPS 2.0 sääntelyiden nopea
käyttöönotto siten, että se vaikuttaa kansainvälisiin verosopimuksiin. Mikäli MLI
sopimus toimii odotetulla tavalla, voidaan suositukset ottaa suhteellisen nopeasti
voimaan

valtiotasoilla.

sääntelykokonaisuutta
varauduttava

Yritysten

sen voimaan

suositusten

tuomiin

on
tulon

siten

varauduttava

jälkeen nopeallakin

velvoitteisiin.

noudattamaa n
aikataululla

On myös huomioitava,

ja
ettei

yleissopimus välttämättä toimi odotetulla tavalla, koska sen käyttö perustuu BEPS 2.0
sääntökokonaisuuteen, joka ei ole vielä voimassa. Yleissopimuksen implemento inti
vei Suomelta yli kaksi vuotta. Siten on huomioitava, että jos yleissopimus ei toimi
odotetulla tavalla ja BEPS 2.0 uudistuksia tulee lainsäädännöllisesti tuoda voimaan
voi ratifiointi kestää yli kaksi vuotta.
7.3

Tutkimuksen merkittävyys ja luotettavuus

Siirtohinnoittelu on ilmiöinä ollut markkinoilla jo kauan ja, koska sen tekeminen on
laissa säädetty, aihetta on ehditty tutkimaan jo paljon. BEPS 2.0 uudistus on kuitenkin
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uusi sääntelykokonaisuus, joka kehittyy ja muuttuu kokoajan. Uudistukset ovat
verotuksellisesti mullistavimpia viimeiseen 100 vuoteen, jotka vastaavat nykyise n
markkinatilanteen

riskeihin

verotuksellisesta

näkökulmasta.

Pilarien

myötä

kansainvälinen vero-oikeus voidaan nähdä yhdenmukaistuvan myös kehitysma ide n
kohdalla, jolloin haitallista voittojen siirtelyä ei enää pystyttäisi toteuttamaan.
Valtioiden keräämien verotulojen suuruus on OECD:n antamien arvioiden mukaan
myös huomattavia. BEPS 2.0 säännöksistä tehdyt tutkimukset, jotka arvioivat riskejä
yrityksien näkökulmasta ovat siten arvokkaita avaamaan akateemista keskustelua
aiheesta. Tuloverotuksessa on keskeistä erityisesti konsernin sisäisen, kansainvälise n
kaupan siirtohinnoittelu, joka vaikuttaa siihen mihin valtioon tulo kertyy ja mille
valtiolle muodostuu verotusoikeus. Siirtohinnoittelu liittyy tästä syystä olennaises ti
kansainväliseen verotukseen (HE 107/2006 vp., s. 3.) Siirtohinnoittelun huomioimine n
on siten myös tärkeä aihe tarkastella uudistusten kautta, jotta voidaan tarkastella
lakisääteisen toimen muutoksia ja mitä nämä muutokset voivat tarkoittaa yrityksille.
Tieteelliset tutkimukset ovat siten harvassa ja säännöksestä löytyvä aineisto keskittyy
enemmänkin aiheen kuvaamiseen. Tutkimukseen valittujen ainekokonaisuuk s ie n
yhteys on merkittävä, eikä tästä löydy vielä vastaavaa tieteellistä tutkimusta. Siten
riskien tarkasteleminen BEPS 2.0 ja siirtohinnoittelusta on aiheena ajankohtainen.
Koska molemmat aihealueista vaikuttavat kansainvälisellä tasolla verotusoike ude n
syntymiseen

voidaan

Aihealueiden

yhteys

tutkimuksen

aihetta

tulee

tulevaisuudessa

myös

pitää

tieteellisesti
korostumaan

merkittävä nä.
entisestään

verotusoikeuden muuttumisen myötä. Tutkimukseen on valikoitunut päälähteiks i
OECD:n antamat suositukset sekä relevantti kirjallisuus tutkittavasta aiheesta. OECD
on tunnistettu

kansainvälisesti

merkittäväksi

järjestöksi,

joka toimii

tiiviissä

yhteistyössä maailmanlaajuisten toimielimien kanssa. Siirtohinnoitteluun liittyvät
vaatimukset, sekä uusi sääntelykokonaisuus ovat molemmat OECD:n tekemiä, joten
lähteen relevanttius tutkimukselle on kiistaton. Arvioitaessa aineistoa on säännöstelyn
uutuus tutkimukselle vahvuus. Lähteinä tutkimukseen on pääsääntöisesti valikoitunut
aineistoa, joka on muutaman vuoden vanhaa. Vanhemmat lähteet ovat tukemassa
tutkimusta

ja tarjoavat näkemyksiä,

tutkimuksen luonteelle.

joiden nähdään olevan vielä relevantteja
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Tutkimuksen haasteiksi nousee ehdotetut tulevaisuuden näkymät tutkittavasta aiheesta
ja suositusten jatkuva kehittyminen. Tutkimusta tarkasteltaessa on huomioitava, että
ehdotetut tulevaisuuden näkymät ja johtopäätökset on koottu tutkimuk sen ajankohdan
vallinneiden

suosituskokonaisuuksien

tulevaisuudessa

on siis

pohjalta.

mahdollista,

Suositusten

joka tarkoittaisi

muuttumine n

myös

johtopäätösten

muuttumista. Tutkimus kuitenkin rajoitteistaan huolimatta tarjoaa tärkeän akateemisen
panoksen tarkastelemalla sääntökokonaisuutta nykyisessä valossa ja näiden pohjalta
tehdyt johtopäätökset avaavat sääntelykokonaisuuden vaikutuksia.
Toiseksi haasteeksi voidaan katsoa yleissopimuksen vertailukelpoisuus BEPS 2.0
sääntökokonaisuuden kanssa. Ongelmaksi nousee OECD:n antama lausunto siitä, että
uusien sääntöjen implementoinnissa pyritään noudattamaan nopeampaa aikataulua.
Nopeamman aikataulun vuoksi BEPS 2.0 ei välttämättä noudata täsmälleen samaa
aikataulua

yleissopimuksen

kanssa. Yleissopimuksen

tarkastelu

on kuitenkin

relevantti osa tutkimuksesta ja yleissopimus avaa, miten OECD:n sopimukset
kehittyvät ja mitä on odotettavissa tulevaisuudessa seuraaviksi askeleiksi uudessa
sääntökokonaisuudessa.
7.4

Jatkotutkimusehdotukset

BEPS 2.0 on valtava uudistus, joka koostuu useista toisiinsa liittyvistä säännöksistä.
Sääntöjen yksityiskohtainen tarkastelu tutkimusten muodossa on relevantti ehdotus
jatkotutkimusten

kannalta.

yksityiskohtaisuudet
tutkimisen

Näin pystytään

ja tarkastelemaan

ongelmaksi

nousee

kuitenkin

huomioimaan

niiden

paremmin

toimivuutta.

sääntöjen

jatkuva

kohtien

Yksityiskohta ise n
kehittyminen

ja

muuttuminen. Kirjoittaja kuitenkin uskoo aiheen jatkuvan tutkimuksen hyödyttävä n
tieteellistä

yhteisöä

tunnistamisen

nostamaan

voidaan

ongelmakohtia

nähdä

hyödyttävän

tai päällekkäisyyksiä.
myös

OECD:tä

Näiden

säännösten

hienosäätämisessä.
BEPS 2.0 on suuri uudistus kansainväliselle verolainsäädännölle ja yksittäise tk in
pilarit ovat suuria uudistuksia. Tutkimuksen edetessä on siis noussut relevante iks i
aiheiksi varsinkin yksityiskohtainen tarkastelu erikseen molemmille pilareille, joten
yksittäisten

pilarien

tutkimukset

ja

niiden

vaikutukset

kansainvälisee n
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verotuslainsäädäntöön

ovat relevantteja

aiheita.

Myös kansallisten

asenteiden

tutkimukset tutkiminen näiden uudistusten valossa ovat tärkeitä. Esimerkiksi mitä
merkitsee

uudistuksen

kannalta,

jos

Yhdysvallat

pidättäytyvät

uudistuste n

implementoinnista ja miten se vaikuttaa kansainväliseen skenaarioon. Varsinkin
Yhdysvaltojen tapauksessa tämä ajatus on tärkeä, koska maan perusajatuksia on
kapitalismi, eikä niinkään hyvinvointivaltion ajatusmallit, joka on vahvasti läsnä
Euroopassa.
Vaikka OECD on ehdottanut toimenpiteitä digitalisaatiota kohtaan, joilla pyritään
vastaamaan

verotushaasteisiin.

Eri maiden kansallinen

lainsäädäntö

on myös

vastannut uusiin haasteisiin uusien lakien muodossa. Näiden lakien kartoittaminen ja
tutkiminen miten ne vastaavat verotushaasteisiin on relevantti tutkimusehdotus, kun
otetaan haasteet BEPS 2.0 säännöksien implementoinnissa ja lykkäykset. Myös uusien
verosopimusten tarkastelu uusien kiinteän toimipaikka riippumattomien verolakien
puitteissa on mielenkiintoinen aihe, joka voi vastata verotushaasteisiin ennen BEPS
2.0 uudistusta.
Kansallisten verolakien haitallinen puoli on kuitenkin se, että se voi aiheuttaa
haitallista voitonsiirtelyä. Tämä korostuu varsinkin, jos osa lainkäyttöalueista ottaa
käyttöön omia lakeja, joiden tarkoituksena on konsernien voiton verottaminen tai jos
osa maista ei pysty huomioimaan BEPS 2.0 uudistusta kansallisella tasolla tai
kansainvälisissä verosopimuksissa. Näin ollen voi syntyä epäsuotuisia veroalue ita
yrityksille ja avata voitonsiirtelyn mahdollisuuden. Voitonsiirtelyä ei kuitenkaan vielä
voida havaita konsernien tai yritysten toiminnasta, koska verouudistukset ovat sen
verran uusia, ettei voitonsiirtelyä pystytä vielä luotettavasti havaitsemaan. Kuitenkin
tutkimukset yritysten markkinakäyttäytymisestä pystyvät antamaan osviittaa ovatko
joidenkin yksittäisten lainkäyttöalueiden suosio muuttunut verolakien käyttöönoton
jälkeen.
Viimeiseksi jatkotutkimusehdotukseksi nostetaan yleissopimuksen toimivuus BEPS
2.0 uudistusten täytäntöönpanossa. Yleissopimus on ollut ensimmäinen askel BEPS
2.0

säännösten

käyttöönotossa,

joten

tutkimus

miten

yleissopimus

toimii

sääntökokonaisuuden tukena implementoinnissa, on mielenkiintoinen aihe, jolla on
kauaskantoisia tulevaisuuden vaikutuksia. Aiheen tarkastelu onnistuu kuitenkin vasta
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kun sääntökokonaisuus on otettu kokonaisuudessaan käyttöön valtioissa, jolloin
kansainvälisen yleissopimuksen olisi tarkoitus helpottaa suosituksien käyttöönotossa.
Viimeisenä

jatkotutkimusehdotuksena

on tarkastella

BEPS

2.0 suosituks ie n

ratifioinnin onnistumista. Uudistuksen implementoinnin tosiseikkojen vertaamine n
OECD:n

asettamiin

tavoitteisiin

on

mielenkiintoinen

aihe

ja

merkittävä

verotuksellisesta näkökulmasta. Tämä tutkimus on luonnollisesti mahdollista tehdä
vasta kun uudistus on otettu käyttöön.
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