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Every RSM firm,
wherever they are
in the world, shares
the same high
standard of quality

38,000 MINDS, 760 OFFICES, 120 COUNTRIES, 1 NETWORK.

Now 6th in the worldwide ranking (2015), strong growth in Finland + 20%



Sisältö

• Havaintoja verotuksesta
• Muuttuva lainsäädäntö
• Uutta oikeuskäytäntöä
• Verohallinnon uutta ohjeistusta



Havaintoja verotuksesta

• Keskustelu ja kansainvälinen kehitys
– Veronkierto

• OECD:n BEPS –hanke
• G20 tuki
• EU:n veronkiertodirektiivi - >

OECD:n toimenpide-ehdotusten
toimeenpano yhdenmukaisesti
EU:n alueella

– Laaja kansainvälinen tietojenvaihto
• Verotulojen kehitys



Havaintoja verotuksesta

• Verotuksen painopiste vs.
suunnittelun painopiste
– Yrityskauppojen suunnittelu
– ALV, vähennysoikeudet
– Siirtohinnoittelu,

kaksinkertaisen verotuksen
ja hankalien veroprosessien
uhka kansainvälisissä
tilanteissa



Merkittäviä käytännönvaikutuksia

Muuttuva lainsäädäntö

• Prosessisäännökset
– Oma-aloitteisten verojen verotusmenettely ja veronkanto (HE 29/2016, 558 sivua), mm.

• Sähköinen ilmoittaminen
• Raportointikauden piteneminen pienemmille yrityksille (Q1-4/liikevaihto enint. 50,000;

kerran vuodessa/liikevaihto enint. 25,000)
• Kaavamaiset sanktiot, veronkorotukset
• Voimaantulo 2017 alkaen
• Muutoksenhakuajan lyheneminen, pl. veropetokset ja poikkeus Verohallinnon puolella

• Kansainvälisen verotuksen muutokset
– Siirtohinnoittelun dokumentointia ja verotuksen maakohtaista selvitystä (Country-by-

Country) koskeva hallituksen esitys lausuntokierroksella, ensimmäinen raportointikausi
2016, ilmoitusten antaminen 2017

– Tullilainsäädäntö 1.5.2016 alkaen
– Verosopimusmuutokset (Saksa, Espanja, Portugali)

• Eläkkeet, vuokratulot, luovutusvoitot
• Hyvitysmenetelmä



Muuttuva lainsäädäntö
• Arvonlisäverovelvollisuuden alaraja nousi vuoden 2016 alusta 8 500 eurosta 10 000

euroon. Lisäksi verovelvollisuuden alarajaan liittyvän verohuojennuksen yläraja nousi
22 500 eurosta 30 000 euroon.

• Yritysten saamat osingot, EU:n ns. emo- ja tytäryhtiödirektiivin muutokseen perustuen
yhteisön saama osinkotulo on jatkossa veronalaista tuloa siltä osin kuin suoritus on
verotuksessa vähennyskelpoinen osingon maksajalle; veronalaista myös silloin, kun osinko
liittyy järjestelyyn, joka ei ole aito ja joilla pyritään perusteettomasti hyödyntämään
osinkotulon verovapautta koskevia säännöksiä
– Huom! Osingonsaajan on selvitettävä maksajan verotuksellinen asema



Merkittäviä käytännönvaikutuksia

Uutta oikeuskäytäntöä

• Ilmoitusmenettelyihin liittyvät veronkorotustilanteet
– Törkeä huolimattomuus (suuret summat)
– Veronkorotus maksimi 30 prosenttia lisätystä tulosta ja lisätyn

varallisuuden osalta enintään 1 prosentti lisätyistä varoista
• Arvonlisäveron vähennysoikeudet

– Arvonlisäverollisen ja arvonlisäverottoman toiminnan tunnistaminen
– Arvonlisäverolaskennan läpikäynti

• Arvonlisäverollisen ja arvonlisäverottoman toiminnan määrittely
• Kulujen kohdistaminen eri toimintoihin
• Seuranta
• Kuukausiraportoinnin oikeellisuuden varmistamien



Uutta oikeuskäytäntöä (jatk.)
• Veronkorotuskäytännöt, KHO:2016:16: veronkorotusta ei voitu määrätä vain

verotuksesta puuttuneiden korkotulojen osalta, vaan asiassa tuli ottaa huomioon myös
verotuksesta puuttuneet korkomenot

• Veronkorotuskäytännöt, KHO:2016:15: törkeä huolimattomuus; olennaisesti vaillinaisena
tai virheellisenä annettu veroilmoitus, kun pääverolomakkeelta puuttui tulo (1,000,000 €),
vaikka tieto oli annettu liitteissä
– Veroilmoitusten tarkastaminen, vaikka ilmoituksen antaisi tilitoimisto tms.

• Veronkorotuskäytännöt, 10.2.2016/406: törkeä huolimattomuus; olennaisesti
vaillinaisena tai virheellisenä annettu veroilmoitus, kun välittömiä veroja (365,297 €) ei oltu
käsitelty pääverolomakkeella



Uutta oikeuskäytäntöä (jatk.)
• Arvonlisäveron vähennysoikeudet, KHO:2015:183: prejudikaatti ja oikeustilan muutos koskien

konsernin emoyhtiön arvonlisäverostatusta, jakoa arvonlisäverolliseen ja arvonlisäverotuksen
ulkopuoliseen toimintaan sekä kulujen kohdistamista vähennyskelpoiseen ja
vähennyskelvottomaan toimintaan sekä yleiskuluihin. Verovelvollinen sai luottamuksensuojaa, ei
selkeää ratkaisua jakoperusteen määrittämiseen. Huom! Verohallinnon ohje 11.3.2016

• Arvonlisäveron vähennysoikeudet, KHO:2015:184: arvioitu työaika arvonlisäverollisen ja
arvonlisäverottoman toiminnan jakoperusteena on periaatteessa hyväksyttävää; osuuskunnan ei
katsottu toimivan holdingyhtiönä verollista toimintaa harjoittaville tytäryhtiöille

• Arvonlisäveron vähennysoikeudet, KHO:2015:188: vähennysoikeutta ratkaistaessa on
tarkasteltava hyödykekohtaisesti sitä, miltä osin hankittua tavaraa tai palvelua käytetään
arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Siltä osin, kun kuluilla oli suora ja
välitön yhteys konserniyhtiöiden rahoittamiseen, yhtiöllä ei ollut tältä osin vähennysoikeutta.
Toisaalta tytäryhtiön osakkeiden hankinnasta aiheutuneita kuluja pidettiin liiketoiminnan
yleiskuluina, joista yhtiöllä oli täysimääräinen vähennysoikeus sen estämättä, että yhtiö oli
saanut merkittävässä määrin korkotuloja (asiassa ei ollut merkitystä, että koko konsernin
kaikkien yhtiöiden toiminta yhdessä tarkasteltuna oli vain vähäiseltä osin arvonlisäverollista).



Uutta oikeuskäytäntöä
• Yritysjärjestelyt, jakautuminen, KHO:2015:156: osittaisjakautumista koskevaa säännöstä voitiin soveltaa

vuokratalokiinteistön yhtiöittämiseen, vaikka osittaisjakautumisella perustettu yhtiö aiottiin muuttaa asunto-osakeyhtiöksi,
jonka osakkeet oli tarkoitus myydä

• Yritysjärjestelyt, liiketoimintasiirto, KHO:2015:155: keskinäisen kiinteistöyhtiön laaja vuokraustoiminta voitiin siirtää
liiketoimintasiirrolla uuteen keskinäiseen kiinteistöön, vaikka kyseessä oli yksi kiinteistö

• Yritysjärjestely ulkomailla, KVL:047/2015 (ei lainvoimainen): verotus luovutusvoittoverotuksen periaatteiden mukaan,
kun yritysjärjestely USA:ssa ei täyttänyt EVL:n sulautumista tai osakevaihtoa koskevien säännösten mukaista
yritysjärjestelyä

• Yritysjärjestelyt, sulautuminen, KVL:046/2015 (ei lainvoimainen): sulautuminen säätiöön oli mahdollista
• Yritysjärjestelyt, yrityskaupan kulut, KVL:039/2015 (ei lainvoimainen): strategisten selvitysten ja yrityskauppakulujen

välinen rajanveto sekä kulujen edelleen veloitus; yrityskauppaan liittyvät kulut eivät olleet vähennyskelpoisia konsernin
emoyhtiölle

• Varainsiirtovero, KHO:2016:6: varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen ei luettu niitä eriä, jotka A
mahdollisesti maksoi tontinosan lunastamiseen liittyen asunto-osakeyhtiölle joko rakennuksen valmistuessa tai tätä
myöhemmin

• Ennakkoperintä, KHO:2015:161: isännöintisopimukseen perustuva palkkio voitiin maksaa tapauskohtaisissa
olosuhteissa ilman ennakonpidätystä, kyse ei ollut osaksikaan toimitusjohtajan henkilökohtaisesta tehtävästä maksetusta
palkkiosta



Verohallinnon uusia ohjeita
• Työnantajasuoritusten maksu- ja ilmoitusmenettely konkurssitilanteissa, 20.3.2014
• Siirtohinnoittelua koskevat uudet verkkosivut ohjeineen, uutta ohjeistusta lisätään jatkuvasti
• Arvonlisäveron vähennysoikeudesta 11.3.2016
• Vahvistettu tappio ja omistajanvaihdos, 21.3.2016
• Apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotus, 11.3.2016
• Kiinteistöverolain soveltamisohje, 25.2.2016
• Toiminnan aloittaminen Suomessa, 1.3.2016
• Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus, 1.2.2016
• Erityisalojen työmatkakorvaukset, 28.1.2016
• Yritysjärjestelyt, 5.1.2016: jakautuminen ja liiketoimintasiirto
• Yritysjärjestelyt, 3.12.2015: osakevaihto ja sulautuminen
• Vapaan oman pääoman rahaston varojenjako verotuksessa, 11.12.2015
• Edustusmenot tuloverotuksessa, 1.12.2015
• Työsuhdeoptioiden verotus, 7.12.2015
• Sivullisilmoittajan laiminlyöntimaksu, 7.1.2016

– Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntien sanktiointi 100 - 15,000 € + korko + vähennyskelvottomuus
tuloverotuksessa

• Verovalitusmenettelyä koskeva ohje, 22.12.2015
• Koulutuspalvelujen arvonlisäverotus, 25.11.2015
• Velkajärjestelyn vaikutus verotuksessa, 17.9.2015
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