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Ennakollinen keskustelu ja siirtohinnoittelu 

 Ennakollinen keskustelu on osa Verohallinnon ennakoivaa ohjausta: Verohallinnon strategian mukaisesti painopistettä 

on alettu siirtää jälkikäteisestä valvonnasta ennakolliseen ohjaamiseen. 

 Yhtiöille tarjotaan mahdollisuus tulla omasta aloitteestaan keskustelemaan erilaisista siirtohinnoittelu-asioistaan ns. 

ennakollisen keskustelun muodossa. Konserniverokeskus voi myös itse tehdä aloitteen ennakollisesta keskustelusta.  

 Keskustelu voi kohdistua suunnitteilla oleviin tai jo toteutuneisiin järjestelyihin. 

 Tavoitteena on yhteisesti pohtia siirtohinnoittelumallin markkinaehtoisuuden toteutumista:  

– Parantaa verotuksen ennustettavuutta ja oikeusvarmuutta 

– Verohallinto voi antaa ohjauksen ko. siirtohinnoitteluasiassa 

– Tulkinnanvaraisissa kysymyksissä voi olla tarpeen hakea virallista ennakkoratkaisua asiasta 

 Ennakollinen keskustelu nopeuttaa prosessia ja siinä vältytään usein kirjallisilta lisäselvityspyynnöiltä tms.  

 

 Vuonna 2017: yli 30 aloitettua ennakollista keskustelua siirtohinnoittelu-asiasta (kaikki verolajit/KOVE: lähes 60 kpl).  

 Vuonna 2018: huhtikuun alkuun mennessä lähes 20 kpl aloitettua ennakollista keskustelua siirtohinnoittelu-asiasta. 



Esimerkkitapaus 1  
– palveluveloitusten kustannusvoittolisän taso 

 Yhtiön aloite 

 Kysymys oli mm. yhtiön omistajilleen tarjoamien palveluiden hinnoittelussa sovellettavan 

kustannusvoittolisän markkinaehtoisuudesta. Yhtiön mukaan 5 %:n voittolisän soveltaminen 

hinnoittelussa oli nykyisissä olosuhteissa liian korkea ja esitti sen alentamista 1,5 %:iin. 

 Yhtiön mukaan sen omistajat kantavat yhtiön toimintaan liittyvät riskit, joten yhtiön toimintamalli oli 

toimia rajoitetun riskin palveluntarjoajana. 

 Yhtiö oli perustellut suunniteltua 1,5 %:n voittolisää vertailuhaulla, jonka tuloksen mukainen mediaani 

oli 1,5 %.  

Keskustelussa esiin tuotujen seikkojen valossa Verohallinto katsoi, että sovellettava uusi alhaisempi 

voittolisä ei poikennut markkinaehtoperiaatteesta.  



Esimerkkitapaus 2 – konsernin uudelleenjärjestely 

 Verohallinnon aloite 

 Konserni suunnitteli konserninsisäistä uudelleenjärjestelyä, johon kuului mm. aineettoman 

omaisuuden siirrot (sekä Suomesta muualle että muualta Suomeen), sekä konsernin 

siirtohinnoittelumallin muutos. 

 Ennakollisen keskustelun aiheena oli suunniteltu siirtohinnoittelumalli ja sen 

markkinaehtoisuuden varmistaminen + siirrettävän aineettoman omaisuuden arvonmääritys. 

 Yhtiöllä oli aikomus laatia siirtohinnoittelun ennakkosopimusta (APA) koskeva hakemus ja se 

pyysi Verohallintoa kommentoimaan hakemuksessa käytettävän arvonmäärityksen metodologia. 

 

 

 

Verohallinnon edustajat totesivat, että konsernin suunniteltu lähestymistapa siirrettävien aineettomien 

oikeuksien arvonmääritykseen vaikutti lähtökohtaisesi olevan perusteltu.  

Verohallinto esitti näkemyksensä seikoista, joita yhtiön olisi hyvä ottaa huomioon APA-hakemuksen 

laadinnassa. Arvonmäärityksen osalta Verohallinto nosti erityisesti esiin mm. kaupan verovaikutusten 

huomioimista, aineettoman omaisuuden tuottovaatimuksia ja kassavirtaennusteita. 




