
Kuinka sopeutua 
muuttuvaan 
toimintaympäristöön?
BEPS

OECD:n BEPS (base erosion and profit
shifting) hankkeen suositukset saivat 
positiivisen vastaanoton G20-mailta, jotka 
uusivat sitoumuksensa suositusten sisältämien 
toimien nopeaan, laajaan ja yhdenmukaiseen 
implementointiin. 

Mitä OECD:n suosituksilla yritetään 
saavuttaa? 

Mitä ehdotetaan välillisen verotuksen 
osalta?

BEPS-hankkeessa ehdotetut muutokset 
muuttavat perustavanlaatuisesti kansainvälistä 
verotusta. Hankkeen sisältö on jaoteltu kolmen eri 
teeman mukaisesti. 

Addressing substance - Toimilla pyritään 
yhdistämään valtioiden verotusoikeus arvoa 
tuottavaan toimintaan. 

Coherence of the international tax system -
Tarkoituksena on kitkeä pois verotuksen aukkoja. 

Transparency - Toimilla pyritään lisäämään 
merkittävästi tarjolla olevaa informaatiota.

Näiden teemojen alle on luokiteltu useita erilaisia 
aihekokonaisuuksia. Lisäksi suositukset 
keskittyvät digitaaliseen liiketoimintaan, pyrkivät 
edistämään riidanratkaisua ja luomaan 
apuvälineen nopeuttamaan kahdenvälisten 
verosopimusten ajan tasalle saattamista.

Vaikka suurin osa suosituksista keskittyy 
yritysverotukseen ja siirtohinnoitteluun, myös 
välillisen verotuksen osalta on annettu 
suositusehdotuksia.

Näkemyksemme mukaan on todennäköistä, että 
laajoilla yritysverotukseen ja siirtohinnoitteluun 
kohdistuvilla muutoksilla ja liike-elämän 
reagoinnilla näihin muutoksiin tulee olemaan 
merkittävä lumipalloefekti myös välilliseen 
verotukseen. 

Action 1 - Digital Economy - sisältää välilliseen 
verotukseen liittyviä BEPS-aihepiirejä. 

Suositukset:

1. B2C-myynnit - Myyntimaan tulisi seurata 
määränpäämaaperiaatetta, eli arvonlisävero 
tulisi kerätä kuluttajan sijaintivaltiossa. 
Tavoitteen tukemiseksi tulisi ottaa käyttöön EU 
Mini One Stop Shop -järjestelmän kaltainen 
yksinkertaistettu rekisteröinti- ja 
raportointijärjestelmä myyjille, jotka eivät ole 
sijoittautuneita kuluttajan sijaintivaltiossa.

2. B2B sähköisten palvelujen myynti 
verottoman toiminnan harjoittajille sekä 
yrityksille, jotka toimivat useammassa 
sijaintivaltiossa - Myyntimaan tulisi olla 
ostajan sijaintivaltio ja myyntiin tulisi soveltaa 
käännettyä verovelvollisuutta. Jos yritys on 
sijoittautunut useampaan kuin yhteen valtioon, 
myyntimaan tulisi olla se maa, johon ko. 
palveluja käyttävä liikepaikka on sijoittautunut.

3. Vähäarvoisten tuotteiden 
maahantuonnin ALV/GST - Tulisi arvioida, 
voidaanko arvonlisäveron 
suoritusvelvollisuuteen liittyviä alarajoja 
alentaa tai poistaa kokonaan. 

BEPS – Vaikutus välilliseen verotukseen



Mitä seuraavaksi?

• Varmista, että BEPSin vaikutukset välillisen 
verotuksen osalta tunnistetaan.

• Käsittele BEPSiin liittyviä muutoksia yhteistyössä 
yritysverotuksen ja siirtohinnoittelun asiantuntijoiden 
kanssa.

• Seuraa omalle toimialallesi tärkeiden suositusten 
implementointia – muutoksia verosopimuksiin, 
siirtohinnoitteluohjeita ja kansallisessa 
verotuslainsäädännössä tapahtuvia muutoksia.

• Ennakoi, suunnittele ja reagoi niihin muutoksiin, joita 
hankkeesta seuraa yritystoiminnalle ja 
veroviranomaisten tulkintoihin. 

Kiinteä toimipaikka Maakohtainen raportointi

BEPS Action nro. 13 suosittelee kolmitasoista 
lähestymistapaa kansainvälisten yritysten 
siirtohinnoitteludokumentaatioon. Jatkossa 
vaaditaan maakohtainen raportti, joka sisältää tiedot 
siitä, miten kansainvälinen yritys allokoi 
kansainvälisesti tulonsa ja veronsa.

Nämä vaatimukset astuvat voimaan valtiosta 
riippuen mahdollisesti jo vuodesta 2016 (Suomessa  
hallituksen esityksen mukaan 2017). Vaikka 
tiedonannot annetaan ensisijaisesti tuloverotusta 
varten, niihin sisältyvää informaatiota voidaan 
käyttää myös arvonlisäverotukseen liittyvään 
tarkasteluun. Ilmi voi tulla sellaisia liiketoimia, jotka 
tulisi käsitellä arvonlisäverollisena tai sisällyttää 
osaksi maahantuonnin veron perustetta.

Mitkä muut suositukset vaikuttavat todennäköisimmin välilliseen verotukseen? 

Siirtohinnoittelu

BEPS Actioneihin 8–10 sisältyvät suositukset tulevat 
lisäämään selvästi siirtohinnoitteluun ja arm’s length 
-periaatteeseen kohdistuvaa tarkastelua ja 
siirtohinnoitteluoikaisut tulevat olemaan yhä 
suuremmassa määrin valokeilassa.

Siirtohinnoitteluoikaisut eivät ole aina neutraaleja 
välillisen verotuksen kannalta ja niistä voi seurata 
ylimääräisiä ALV- ja tullikustannuksia, mikäli 
toimintamalli ei ole huolella suunniteltu. 
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Suositus Action Point 7:ssa madaltaa kiinteän 
toimipaikan (PE) syntymiskynnystä 
tuloverotuksessa, tarkoituksena laajentaa erityisesti 
epäitsenäisten agenttien synnyttämän PE:n 
soveltamisalaa. 

Näin ollen on todennäköistä, että yrityksille syntyy 
useampia PE:itä tuloverotuksessa. Tällöin myös 
mahdollinen arvonlisäverotuksellisen kiinteän 
toimipaikan (FE) olemassaolo sekä ko. 
toimipaikoista suoritettujen myyntien 
arvonlisäverokohtelu nousee esille.

Monissa EU:n ulkopuolisissa maissa tulovero- ja 
arvonlisävero -PE:tä ei erotella. Tällöin 
tuloverotuksen PE-kynnyksen madaltaminen 
synnyttää kansainvälisesti toimiville yrityksille 
useissa maissa myös arvonlisäverotuksellisen FE:n. 

EU-valtioiden osalta tuloverotuksen ja 
arvonlisäverotuksen PE:n määritelmällä ei ole suoraa 
lainsäädännöllistä linkkiä, joten FE-riskin pitäisi olla 
matalampi. Käytännössä monissa EU-valtioissa PE:n 
muodostuminen saattaa johtaa oletukseen FE:n 
muodostumisesta myös arvonlisäverotuksessa. 

Jos yritys harkitsee muutoksia nykyisiin 
toimintamalleihin esim. komissionäärirakenteiden 
osalta, tulee huomioida myös mahdollinen vaikutus 
arvonlisäverotukseen:

• Vaikutukset (tavaroiden ja) palvelujen
myyntimaahan

• Vaikutukset siihen, kuka on velvollinen
tilittämään arvonlisäveron – kiinteän toimipaikan
osallistuminen myyntiin tai ostoon

• Järjestelmien tunnistettava uudet raportointi- ja
laskutusvaatimukset.




