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Step 3

Step 2
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järjestely?

Kenellä velvollisuus
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Onko rajat ylittävä järjestely
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jokin tunnusmerkki?
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Verohallintoon
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Täytäntöönpano Suomessa
Luonnos 19.6.2019 hallituksen esitykseksi raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä
koskevasta sääntelysta verotuksen alalla

— Laki verotusmenettelylain muuttamisesta
— Ilmoitus/tiedonantovelvollisuus
— Laiminlyöntimaksu
— Tarkastusoikeus
— Laki raportoitavista järjestelyistä verotuksen alalla
— Määritelmät ja tunnusmerkit
— Ilmoitettavat tiedot
— Raportointiaika
— Professional privilege
— Koordinointisäännökset
— Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla
ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun
neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan
kuuluvien säännösten kansallisesta
täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta
annetun lain muuttamisesta
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“Välittäjä”
Kuka voi olla välittäjä:
— Välittäjän määritelmä:
a) suunnittelee, markkinoi, organisoi tai tuo saataville toteuttamista varten
raportoitavan järjestelyn tai hallinnoi sen toteuttamista (ensijainen määritelmä); tai
b) tietää tai jonka voidaan kohtuudella olettaa tietävän ryhtyneensä tarjoamaan
suoraan tai muiden henkilöiden välityksellä tukea, apua tai neuvoja, jotka koskevat
raportoitavan järjestelyn suunnittelua, markkinointia tai organisointia tai sen
asettamista saataville toteuttamista varten, tai sen toteuttamisen hallinnointia
(toissijainen määritelmä);
— Ensijainen määritelmä
— Esim. näyttäisi, että myös toinen konserniyhtiö voisi olla välittäjä toiselle
konserniyhtiölle (HE-luonnos s. 18)
— Toissijainen määritelmä:
— ”tarjoaa mitä tahansa ..tukea, apua tai neuvontaa” + ”tietää tai voidaan
kohtuudella olettaa tietävän”
— Esim. ALV-asiantuntija, vaikka alv sinänsä ei raportointivelvoitteen piirissä
— Esim.pankki, jokaa avaa tilin, jos pankki oletetusti tietoinen
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“Välittäjä”
Kuka voi olla välittäjä:
— Professional privilege:
•
•
•
•

Professional privilege –vapautus kattaa asianajajat, lupalakimiehet ja julkiset
oikeusavustajat
Vapautus koskee perustelujen mukaan vain päämiestä nimenomaisesti koskevat
tiedot, joista voisi selvitä yksityisen tai perheen salaisuus tai liikesalaisuus
Vapautuksen piiriin eivät kuuluisi muut järjestelyn tiedot
Velvollisuus ilmoittaa muille välittäjille/verovelvollisille, että järjestely raportoitava ja
ilmoittaa tästä Verohallinnolla
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“Järjestely”
Mikä on järjestely:
— Ei määritelty direktiivissä
— The Commission Services 24.9.2018:
— “similarly to tax avoidance, it is not feasible to define the concept of an
“arrangement””
— “Member States are free to define an “arrangement” ..insofar as the output does
not limit the scope of the Directive”
— Ei määritelty hallituksen esitysluonnoksessa,
— Esitysluonnoksessa todetaan kuitenkin mm.
— ”Direktiivin välittäjää koskeva määritelmä ja välittäjää koskevat velvoitteet eivät
kata jo toteutettuun järjestelyyn jälkikäteen esim hallinnollisessa prosessissa
annettua tukea, apua eikä neuvoja”
— Mahdollinen tulkinta: Järjestely on jotain, joka tehdään tulevaisuudessa, ei
jo sattunut tapahtuma
— Vrt välittäjän määritelmä
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Rajat ylittävä järjestely
Järjestely:
— joka koskee useampaa kuin yhtä Euroopan unionin jäsenvaltiota
— tai yhtä Euroopan unionin jäsenvaltiota ja kolmatta valtiota tai lainkäyttöaluetta

Ja järjestely täyttää ainakin yhden seuraavista edellytyksistä
— kaikkien järjestelyyn osallistuvien henkilöiden verotuksellinen kotipaikka ei ole
samassa valtiossa tai lainkäyttöalueella;
— yhden tai useamman järjestelyyn osallistuvan henkilön verotuksellinen kotipaikka on
samanaikaisesti useammassa kuin yhdessä valtiossa tai lainkäyttöalueella;
— yksi tai useampi järjestelyyn osallistuvista henkilöistä harjoittaa liiketoimintaa toisessa
valtiossa tai lainkäyttöalueella kyseisessä valtiossa tai lainkäyttöalueella sijaitsevasta
kiinteästä toimipaikasta, ja kyseinen järjestely muodostaa vähintään osan
kiinteän toimipaikan liiketoiminnasta;
— yksi tai useampi järjestelyyn osallistuvista henkilöistä harjoittaa toimintaa toisessa
valtiossa tai lainkäyttöalueella ilman, että sillä on verotuksellista kotipaikkaa tai
kiinteää toimipaikkaa tässä valtiossa tai lainkäyttöalueella;
— järjestelyllä voi olla vaikutuksia 1 §:n 3 momentin mukaiseen automaattiseen
tietojenvaihtoon tai tosiasiallisen edunsaajan tunnistamiseen.
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Tunnusmerkit
Rajat ylittävä järjestely raportoitava, jos
— Se täyttää vähintään yhden tunnusmerkin
— Tiettyjen tunnusmerkkien osalta se täyttää myös pääasiallista hyötyä mittaavan testin:
— testi, jolla osoitetaan, onko veroedun saaminen kaikki asiaankuuluvat tosiseikat
ja olosuhteet huomioon ottaen se pääasiallinen hyöty tai yksi pääasiallisista
hyödyistä, jonka henkilö voi odottaa järjestelystä saavansa;
— Tunnusmerkit
— A:Yleiset tunnusmerkit, edellyttävät pääasiallisen hyödyn testin täyttymistä
— B: Erityiset tunnusmerkit, edellyttävät pääasiallisen hyödyn testin täyttymistä
— C: Erityiset tunnusmerkit liittyen rajat ylittäviin liiketoimiin, osa edellyttää
pääasiallisen hyödyn testin täyttymistä
— D: Erityiset tunnusmerkit liittyen automaattiseen tietojen vaihtoon ja
tosiasialliseen edunsaajan asemaan
— E: Erityiset tunnusmerkit liittyen siirtohinnoitteluun
— Tunnusmerkkeihin liittyy tulkinnallisuuksia
— Pääasiallisen hyödyn testi
— Onko EU:n ulkopuolisessa saatava merkityksellinen veroetu?
— Minkälainen veroetu? Lain tarkoituksen vastaisuus?
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Tunnusmerkit
Tunnusmerkit, jotka ei kytkettu pääasiallisen hyödyn testiin
C.1(a)

Vähennyskelpoiset maksut etuyhteydessä olevalle, kun maksun vastaanottajalla ei ole verotuksellista kotipaikkaa missään
valtiossa tai lainkäyttöalueella

C.1(b)(ii)

Vähennyskelpoiset maksut etuyhteydessä olevalle, kun maksun saajan valtio tai lainkäyttöalue on EU tai OECD:n mustalla
listalla yhteistyöhaluttomiksi

C.2

Samoista varoista yritetään tehdä vähennyksiä useammassa valtiossa tai lainkäyttöalueella

C.3

Samalle tulolle tai pääomalle haetaan vapautusta kaksinkertaisesta verotuksesta useammassa
valtiossa tai lainkäyttöalueella;

C.4

Järjestelyyn sisältyy varojen siirtoa ja kun kyseisissä valtioissa tai lainkäyttöalueilla varoista
vastikkeena maksettavissa summissa on olennaisia eroja.

D.1

Automaattiseen tietojenvaihtoon liittyvät tunnusmerkit

D.2

Tosiasiallinen edunsaaja

E.1-3

Yksipuolisten siirtohinnoittelusäännösten hyödyntäminen; siirretään etuyhteydessä olevien henkilöiden välillä vaikeasti
arvostettavia aineettomia hyödykkeitä tai niitä koskevia oikeuksia; järjestelyyn liittyy konserninsisäinen toimintojen, riskien tai
varojen rajatylittävä siirtäminen ja siirtäjän ennakoitu EBIT kolmen vuoden ajan siirron jälkeen alle 50 prosenttia EBITistä, jos
siirtoa ei olisi tehty.
Tunnusmerkit, jotka ei kytkettu pääasiallisen hyödyn testiin

A.1

Luottamuksellisuusehto

A.2

Onnistumispalkkio

A.3

Vakiomuotoiset asiakirjat ja rakenteet

B.1

Hankitun yhtiön tappioiden käyttäminen

B.2

Tulon muuntaminen

B.3

Varojen kierrättäminen

C.1(b)(i)
(c)&(d)

Vähennyskelpoiset maksut etuyhteydessä olevalle, kun saajan valtiossa ei yhteisöveroa tai se on nolla tai lähes nolla; maksu
kokonaan verovapaa, tai maksu hyötyy suotuisasta verojärjestelmästä vastaanottajan valtiossa
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Tulkinnallisuuksia
Järjestelyn vakiomuotoiset asiakirjat ja rakenteet
”siihen liittyvät asiakirjat tai rakenteet ovat olennaisilta osiltaan vakiomuotoisia ja
järjestely on useamman asianomaisen verovelvollisen saatavilla ilman, että sitä olisi
olennaisesti muokattava toteuttamista varten” + pääasiallisen hyödyn testi
⇒ Pitkälti vakiomuotoisten asiakkaan ja pankin välisten sopimusten, kuten
asuntolainasopimusten, ei yleensä katsottaisi täyttävän testin edellytyksiä, koska
kyseisistä sopimuksista saatava veroetu olisi merkityksetön verrattuna muihin
sopimuksilla saavutettaviin hyötyihin, kuten asuntolainasopimustilanteissa
asumistarpeiden tyydyttämiseen.
⇒ Vrt The Commission Services 24.9.2018
⇒ Näyttää myös, että mikä tahansa veroetu voi sinänsä olla pääasiallisen hyödyn testin
tarkoittama veroetu
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Tulkinnallisuuksia
Vähennykset ja vapautus kaksinkertaisesta verotuksesta useammassa valtiossa tai lainkäyttöalueella
” samoista varoista yritetään tehdä vähennyksiä useammassa valtiossa tai lainkäyttöalueella”
⇒ Ei edellytä pääasiallisen hyödyn testin täyttymistä
⇒ ”ei soveltuisi tilanteeseen, jossa sama vähennys tehdään sekä yhtiön kiinteän toimipaikan
sijaintivaltiossa että pääliikkeen sijaintivaltiossa, jos pääliikkeen sijaintivaltio verottaa kiinteän
toimipaikan tuloa ja poistaa kaksinkertaisen verotuksen hyvitysmenetelmällä”
⇒ Vrt The Commission Services 24.9.2018
⇒ Hyvin ymmärrettävä tulkinta, voidaanko tavalliset ja “vaarattomat” järjestelyt jättää raportoimatta
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Raportointiaika
Välittäjät verovelvolliset, 30 päivässä, kun
— raportoitava järjestely asetetaan saataville toteuttamista varten;
— raportoitava järjestely on valmis toteuttamista varten; tai
— raportoitavan järjestelyn ensimmäinen vaihe on toteutettu.

Toissijaiset välittäjät
— siitä, kun se on suoraan tai muiden henkilöiden välityksellä tarjonnut järjestelyyn
liittyvää tukea, apua tai neuvoja.
— Huom! Raportointiaika voi tämän mukaan alkaa aiemmin kuin ensisijaisen välittäjän
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Aikataulu
Raportoitavat järjestelyt, joiden ensimmäinen vaihe toteutetaan 25.6.2018 - 30.6.2020
raportoidaan 31.8.2020 mennessä

1.7. 2020
Kesäkuu
2017
Komission
ehdotus

Voimaantulo 30

25.6. 2018

13.3. 2018
Poliittinen
sopimus
ECOFIN

31.10.2020
Ensimmäinen
tietojenvaihto

päivän
raportointiajalla

31.12. 2019
Täytäntöönpano
jåsenvaltioissa

31.8.2020
Taannehtiva
raportointi
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Muuta täytäntöönpanosta Suomessa
Luonnos 19.6.2019 hallituksen esitykseksi raportoitavia rajatylittäviä järjestelyjä
koskevasta sääntelysta verotuksen alalla

— Seuraa pitkälti direktiiviä, kuten edellä huomatta
— Raportointivelvollisuus ei ulotu kotimaisiin järjestelyihin
— Verot kuten DAC 6:ssa (ei alv, tullit, valmisteverot,
sosiaaliturvamaksut; kyllä mm. tulovero, vakuutusmaksuvero, vsv)
— Laiminlyöntimaksut 2.000 – 15.000 € (vrt FATCA, CRS)
— Tarkastusoikeus
— Ei juurikaan sisällä selvennyksiä määritelmiin ja tunnusmerkkeihin
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Background

Heterogeneous implementation of DAC 6 in the 28 EU
member KPMG
states
DAC 6 Country Reports (2 July 2019)
— Austria: draft legislation expected summer 2019. Limited to cross-border and direct taxes. Legal
professional privileges upheld, however, advisors may still file information on reportable cross-border
arrangements if they are authorized by their clients. Penalty could be up to EUR 50,000.
— Czech Republic: In May 2019, the Czech Ministry of Finance issued the second version of the DAC6
implementation bill. Mostly 1:1 implementation of DAC6; legal professional privilege applies.
— Finland: draft DAC6 bill published for consultation. The major part of the draft mirrors the Directive.
— France: first draft circulated for comments (March 2019). The major part of the draft mirrors the
Directive.
— Germany: official legislative process has not started, but two unofficial drafts were under discussion. A
revised draft bill was (unofficially) presented by the German legislator on 30 January 2019. This third
draft bill includes a reporting obligation for domestic arrangements. Penalty up to EUR25,000 for
incomplete or late reporting is being considered.
— Italy: draft law: Administrative penalty ranging from EUR2,000 to EUR21,000. The cross-border
arrangement is to be considered as reportable even when the tax benefit arises in a third state — if
effective exchange of information with Italy, provided that at least one of the participants is resident in
Italy.
— Netherlands: public consultation on draft law January 2019 — bill expected July 2019. Up to
intermediary to decide on ‘potential’ aggressive arrangements (avoidance of double taxation not
reportable). The firm, not the individual advisor, has reporting obligation.
— Poland: MDRs apply as of 1 January 2019. Significantly broader scope (includes domestic
arrangements and VAT). Criminal penalty for failure to report or inform the taxpayer of up to approx.
EUR4.6 million. Discussions on implementation guidelines ongoing.
— Portugal: draft DAC6 bill published for consultation. Scope to be expanded to certain domestic
arrangements, including those related to VAT.
— Spain: First draft regulations for the implementation of the DAC6 Directive were made public on June
20, 2019 for public observations, prior to the legislative adoption. The major part of the draft mirrors
the Directive.

1:1 implementation closely following directive
Approach still to be established
Expanded scope, e.g. including domestic
arrangements, additional taxes
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Thank you

