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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten kansainvälinen verotus vaikuttaa yritysten 
käyttäytymiseen. Eri valtiot verottavat yrityksiä eri verokannoilla ja erilaisilla verotusmenetelmillä. 
Verotuksen voidaan olettaa vaikuttavan sekä uuden tuotantoyksikön sijaintimaan valintaan että 
siihen miten yrityksen raportoimat voitot jakautuvan valtioiden kesken. Työssä tullaan esittelemään  
suunnittelumahdollisuuksia, joita erot maiden välisissä verokannoissa ja verotusjärjestelmissä 
yrityksille tarjoavat. 
 
Työssä tullaan myös käymään läpi kansainvälisen yritysverotuksen peruskäsitteitä ja 
verotusmenetelmiä, joiden perusteella yritysten tulosta verotetaan. Työssä esitellään teoreettiset 
mallit sekä siirtohinnoittelusta että velan allokoinnista konserniyritysten välillä. Tämän ohella 
tutkielmassa käydään läpi eri väliyhteisötyyppejä ja perehdytään niiden tarjoamiin 
verosuunnittelumahdollisuuksiin.  
 
Lisäksi työssä käydään läpi empiirisiä tutkimuksia, joilla on pyritty saamaan vahvistusta 
olettamukselle, että yritysten raportoimat voitot todellakin ovat keskimäärin suurempia alhaisen 
verotuksen valtioissa kuin korkean verotuksen valtioissa.  
 
Sekä teoreettiset mallit että empiiriset tutkimukset osoittavat, että yrityksillä on monia keinoja, 
joiden avulla ne voivat pienentää globaalia kokonaisverorasitustaan. Näyttää myös siltä, että 
yritykset käyttävät näitä mahdollisuuksia hyväkseen. Toisaalta, kun tuloksen siirtämisen 
mahdollisuus lisää verotettavan tuloksen joustavuutta, saattaa se samanaikaisesti aiheuttaa reaali-
investointien veroherkkyyden pienenemistä. Tämä johtuu taas siitä, että yritykset kykenevät 
tuloksen siirtämisen avulla välttämään osan investoinnin kohdemaan asettamasta verorasituksesta. 
Mahdollisuus siirtää tuloja valtioista toiseen saattaa täten eräissä tapauksissa heikentää suorien 
sijoitusten ja yhtiöverokantojen välistä riippuvuussuhdetta.    
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1 JOHDANTO 

 

Yritysten kansainvälistyminen on viime vuosikymmeninä edennyt varsin nopeasti. Vielä 1970-

luvulla kansainvälistyminen tapahtui lähinnä viennin kautta. Tuotannon siirtäminen ulkomaille 

alkoi laajemmassa mittakaavassa vasta 1980-luvulla. Pääomamarkkinoiden vapautuessa ja 

globalisaation edetessä myös yritysten omistus on kansainvälistynyt. Suuri osa yritysten tekemistä 

reaali-investoinneista suuntautuu tänä päivänä yrityksen kotimaan ulkopuolelle. Yritysten tekemät 

päätökset uusien tuotantoyksiköiden sijaintipaikoista syntyvät monen tekijän yhteisvaikutuksesta. 

Yhtenä vaikuttava tekijänä on kansainvälinen verotus.          

 

Kansainvälinen verosuunnittelu on eri maiden erilaisten verokantojen takia monikansalliselle 

yritykselle erittäin tärkeää. Oikein toteutettuna hyvä verostrategia voi olla yritykselle suuren 

lisäarvon ja kilpailuedun lähde. Tämän työn tarkoituksena on tutkia, millä keinoilla yritykset voivat 

pienentää globaalia kokonaisverorasitustaan. Työssä tullaan kiinnittämään huomiota siihen, miten 

kansainvälisten konsernien harjoittama verosuunnittelu vaikuttaa suorien sijoitusten ja verotuksen 

väliseen riippuvuussuhteeseen. Verotuksen voidaan olettaa vaikuttavan sekä uuden tuotantoyksikön 

sijaintimaan valintaan että siihen miten yrityksen raportoimat voitot jakautuvan valtioiden kesken. 

Täten työssä tullaan erityisesti tarkastelemaan, mitä suunnittelumahdollisuuksia erot maiden 

välisissä verokannoissa ja verotusjärjestelmissä yrityksille tarjoavat. Yritysten  tavoitteena on 

luonnollisesti raportoida mahdollisimman suuri osa tuloista alhaisen verotuksen valtioissa, kun taas 

kustannuksia pyritään siirtämään korkeamman verotuksen valtioihin. Kyseisiin tavoitteisiin 

yritykset voivat päästä esimerkiksi konsernin sisäisten liiketoimien siirtohinnoittelun ja velan 

oikeanlaisen allokaation avulla. Työssä tullaan esittelemään teoreettiset mallit sekä 

siirtohinnoittelusta että velan allokoinnista. Lisäksi työssä käydään läpi empiirisiä tutkimuksia, 
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joilla on pyritty saamaan vahvistusta olettamukselle, että yritysten raportoimat voitot todellakin ovat 

keskimäärin suurempia alhaisen verotuksen valtiossa, kuin korkean verotuksen valtiossa.    

 

Luvussa 2 käydään läpi, mitä ulkomaisilla suorilla sijoituksilla tarkoitetaan. Lisäksi luvussa 2 

esitellään kansainvälisen verotuksen peruskäsitteitä ja verotusmenetelmiä. Luvussa 3 esitellään 

kansainvälisen verosuunnittelun välineitä. Luvussa 3 esitellään myös periaatteet, joiden avulla 

konsernien sisäisille liiketoimille on mahdollista määritellä siirtohinnat, jotka kuvaavat 

mahdollisimman hyvin todellisuutta ja joista ei aiheudu mahdollisia viranomaissanktioita. Tämän 

jälkeen luvussa 4 esitellään teoreettiset mallit, joiden avulla kuvataan, miten yritykset pystyvät 

konsernin sisäisellä velan allokoinnilla ja sisäisten liiketoimien siirtohinnoittelulla hyödyntämään 

maiden välisiä eroja verokannoissa ja sitä kautta alentamaan kokonaisverorasitustaan.  

 

Konsernit voivat harjoittaa verosuunnittelua myös ulkomaisten väliyhteisöjen avulla. Luvussa 5 

käydään läpi eri väliyhteisötyyppejä ja perehdytään niiden tarjoamiin 

verosuunnittelumahdollisuuksiin.  Luvussa 6 esitellään empiirisiä tutkimuksia, joilla on pyritty 

selvittämään yritysten eri maissa raportoimien voittojen ja kyseisten maiden yhtiöverokantojen 

välistä yhteyttä. Luvussa 6 esitellään myös empiirisiä tutkimuksia, joiden avulla voidaan selvittää 

syyt yritysten kannattavuuksissa havaituille eroille korkean ja matalan verotuksen maiden välillä. 

Tämän lisäksi luvussa tarkastellaan rahoitusyhtiön käytön vaikutusta pääomankustannuksiin ja 

efektiivisiin veroasteisiin. 
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2 ULKOMAISET SUORAT SIJOITUKSET JA KANSAINVÄLINEN 

VEROTUS 

 

2.1 Ulkomaiset suorat sijoitukset 

 

Ulkomaille suuntautuvalla suoralla sijoituksella (foreign direct investment, FDI) tarkoitetaan 

investointia, joka tehdään investoivan yrityksen kotimaan rajojen ulkopuolelle pysyvän 

taloudellisen suhteen luomiseksi. Investointi voidaan toteuttaa useammalla vaihtoehtoisella tavalla. 

Buckley (1998, 110) määrittelee, että suora sijoitus voidaan toteuttaa  esimerkiksi perustamalla 

ulkomaille uusi tytäryritys tai sivukonttori, laajentamalla jo olemassa olevaa ulkomaista tytäryhtiötä 

tai hankkimalla osuus ulkomaisesta yhtiöstä. Suorat sijoitusvirrat ulkomaille koostuvat suorista 

nettosiirroista emolta ulkomaiselle tytäryhtiölle pääoman tai velan muodossa ja ulkomaisen 

tytäryhtiön voittojen uudelleen sijoittamisesta. Tavallisesti suora sijoitus on kokonaisuus, joka 

sisältää pääoman tai velan lisäksi esimerkiksi teknologian sekä johtamis- ja markkinointitaitojen 

siirtoa investointikohteeseen.  

 

Suora sijoitus eroaa epäsuorasta eli portfoliosijoituksesta juuri pysyvyyden ja määräysvallan 

suhteen: portfoliosijoitusten päätavoitteena on saada sijoitukselle mahdollisimman hyvä tuotto 

joskus erittäin lyhyelläkin sijoitusperspektiivillä käyttämällä hyväksi esimerkiksi kohdeyrityksen 

osakkeen mahdollista hinnoitteluvirhettä paikallisessa pörssissä. Tavallisesti portfoliosijoittaja ei 

ole kiinnostunut käyttämään aktiivisesti määräysvaltaa kohdeyrityksessä. Tällöin myöskään 

yrityksen sijaintimaan yhtiöverotuksella ei voida olettaa olevan merkittävää vaikutusta 

sijoituspäätöstä tehtäessä. Lisäksi portfoliosijoituksiin liittyy usein sijoitusten hajauttaminen 

useampaan kohteeseen, kun taas suora sijoitus kohdistuu tyypillisesti yhteen kohteeseen. 
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Tutkielmani tarkoituksena on perehtyä juuri suorien sijoitusten ja verotuksen suhteeseen sekä 

kansainvälisen toiminnan tarjoamiin verosuunnittelumahdollisuuksiin. Portfoliosijoituksia ei 

tutkielmassa tarkastella. 

 

2.2 Kansainvälisen verotuksen periaatteet 

 

Kansainvälisten konsernien verotuksessa käsitellään usein tilanteita, joissa tulo ja tulonsaaja tai 

pääoma ja pääoman omistaja ovat yhteydessä useampaan valtioon. Monikansallisten konsernien 

kokonaisverorasitusta voidaan yksinkertaistetusti kuvata seuraavalla tavalla ( Keen, 1991, 167). 

 

haah TTTT ++=  

 

Yhtälön mukaan yrityksen kokonaisverorasitus muodostuu yrityksen kotimaisista voitoista 

kotimaahan maksetuista veroista Th, ulkomailla syntyneistä tuloista ulkomaille maksetuista veroista 

Ta ja ulkomaisista tuloista kotimaahan maksetuista veroista Tha.  Tutkielmani tarkoituksena on 

tarkastella suorien sijoitusten ulkomailla tapahtuvaa verotusta ja ulkomailla syntyneiden tai sieltä 

kotiutettujen voittojen verotusta konsernin kotimaassa. Puhtaasti kotimaisten tulojen verotusta ei ole 

tarkoitus tutkia.  

 

Monikansallisten yritysten verotuksen selkeyttämiseksi valtioiden tulee määritellä säännöt, joiden 

mukaan esimerkiksi ulkomaisesta tytäryrityksestä kotiutettua voittoa verotetaan. Fiskaalisessa 

mielessä valtiot luonnollisesti haluaisivat käyttää verotusvoimaansa mahdollisimman laajasti, mutta 

verotuksessa on luonnollisesti myös muistettava kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus. Monet valtiot 

ovatkin tämän takia solmineet kahdenkeskisiä ja monenkeskisiä verosopimuksia, joiden avulla 

pyritään selkeyttämään kansainvälistä verotusta. Suurin osa sopimuksista pohjautuu OECD:n 
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mallisopimukseen. Eassonin (1999, 27-28) mukaan verosopimusten yleisinä tavoitteina ovat: 

verotusoikeuden jakaminen valtioiden kesken, kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän poistaminen, 

veropetosten ehkäisy, kansainvälisten investointien hallinnollisten esteiden poistaminen ja 

kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen eliminointi. Tärkeimpinä näistä voidaan kansainvälisen 

konsernin toiminnan kannalta pitää verotusoikeuden jakamista valtioiden kesken ja kaksinkertaisen 

verotuksen poistamista.   

 

Verotusoikeuden jaon perustana voidaan pitää verotuksen alueellista ulottuvuutta. Verotuksen 

alueellinen ulottuvuus voidaan määritellä kolmen vaihtoehtoisen periaatteen mukaisesti: 

asuinpaikkaperiaate, lähdevaltioperiaate ja kansalaisuusperiaate. Asuinpaikkaperiaatteen 

noudattaminen tarkoittaa sitä, että kukin valtio verottaa maassa asuvia heidän globaalista tulosta ja 

pääomasta, riippumatta heidän kansallisuudestaan. Kansainvälisten konsernien ollessa 

verovelvollisia asuinpaikkaperiaatteen noudattaminen tarkoittaa sitä, että kaikki verotus tapahtuu 

emoyhtiön kotimaassa. Ulkomaisen tytäryrityksen voittoa verotetaan siis samalla tavalla kuin 

saman konsernin kotimaisissa toimipaikoissa syntyneitä voittoja. Aikaisemmin esitetyn konsernin 

kokonaisverorasitusta kuvaavan yhtälön osalta asuinpaikkaperiaatteen soveltaminen tarkoittaa 

seuraavaa (Keen, 1991, 168): 

 

 0=aT    ja   ahhaT πτ= ,  

 

jossa  

=hτ  yhtiöverokanta emoyhtiön kotimaassa 

=aπ  ulkomailla sijaitsevan tytäryrityksen verotettava voitto.  
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Lähdevaltioperiaatetta sovellettaessa valtiot taasen verottavat maassa syntyviä tuloja ja maassa 

sijaitsevia pääomia riippumatta niiden omistajan asuinpaikasta tai kansallisuudesta. Konsernien 

tapauksessa tämä tarkoittaa, että tytäryhtiöiden tulos on verotettavaa tuloa tulon syntymämaassa. 

Emoyhtiön kotimaa vapauttaa siis ulkomailla syntyneet ja sieltä kotiutetut voitot verotukselta, kun 

taas valtio, jossa tytäryritys toimii verottaa tyttären voittoja samalla tavalla kuin puhtaasti 

kotimaistenkin yritysten voittoja.  Lähdevaltioperiaatteen noudattamisesta seuraa, että 

 

0=haT    ja aaaT πτ= , 

 

jossa 

=aτ yhtiöverokanta valtiossa, jossa tytäryritys toimii. 

 

Kolmas mahdollisuus kansainvälistä verotusta ohjaavaksi menetelmäksi on kansalaisuusperiaate, 

jonka mukaisesti jokainen valtio verottaa omia kansalaisiaan. Kansalaisia verotetaan heidän 

globaalista tulosta ja pääomasta riippumatta siitä asuvatko he veroja keräävässä valtiossa vai eivät. 

Monikansallisia konserneja koskevassa verotuksessa kyseisellä periaatteella on tosin pienempi 

merkitys, kuin kahdella aikaisemmin mainitulla menetelmällä. 

 

Käytännössä eri maiden verotus perustuu useamman periaatteen samanaikaiseen soveltamiseen. 

Asuinpaikkaperiaate on kuitenkin monessa valtiossa ensisijaisessa asemassa ja sen täydentäjänä 

käytetään lähdevaltioperiaatetta. Suomessa kotimaiset yhtiöt ja maassa asuvat henkilöt joutuvat 

maksamaan veroa maailmanlaajuisesta tulosta ja pääomasta. Myös ulkomaisia yhtiötä verotetaan 

Suomesta peräisin olevasta tulosta ja Suomessa sijaitsevasta pääomasta. Tämä tarkoittaa, että 

kotimaisiin yrityksiin sovelletaan asuinpaikkaperiaatetta, kun taas ulkomaisia yrityksiä verotetaan 
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Suomessa lähdevaltioperiaatetta noudattaen.  Eräät valtiot soveltavat kuitenkin kaikkia kolmea 

periaatetta samanaikaisesti. (Helminen, 2002, 29.) 

 

2.3 Verotuksen neutraalisuus 

 

Hyvän verojärjestelmän ominaisuutena pidetään usein myös neutraalisuutta eli sitä, että verotus ei 

muuta ihmisten tai yritysten käyttäytymistä siitä, mitä se olisi ilman verojen olemassaoloa.  

Kansainvälisen verotuksen alueella neutraalisuudella on myös suuri merkitys; globaalin talouden 

tehokas toiminta edellyttäisi, että verotus ei suosisi tai syrjisi maan rajojen ulkopuolella tapahtuvia 

transaktioita puhtaasti kotimaisiin verrattuna. Tässä mielessä verotuksen ei tulisi esimerkiksi 

vaikuttaa yrityksen tekemään päätökseen siitä, rakennetaanko uusi tuotantolaitos yhtiön kotimaahan 

vai johonkin muuhun maahan.  

 

Asuinpaikka- ja lähdevaltioperiaatteet liittyvät läheisesti keskeisiin neutraalisuuskäsitteisiin, jotka 

ovat pääoman vientineutraalisuus ja pääoman tuontineutraalisuus. Asuinpaikkaperiaatteen 

maailmanlaajuisella soveltamisella niin yritysten kuin yksityishenkilöidenkin verotuksessa voidaan 

mahdollistaa pääoman vientineutraalisuus, mikä tarkoittaa sitä, että valtioiden tulisi verottaa 

yritysten ulkomailta peräisin olevia tuloja samalla efektiivisellä rajaveroasteella kuin kotimaisia 

tuloja.  Vientineutraalisuuden toteutumisen seurauksena verotuksen ei pitäisi vaikuttaa investoinnin 

kohdemaan valintaan. Lähdevaltioperiaatteen globaali  noudattaminen johtaa taasen pääoman 

tuontineutraalisuuteen, jonka seurauksena ulkomaiset ja kotimaiset investoijat saavat samanlaisesta 

investoinnista (riski on sama) saman veron jälkeisen tuoton, riippumatta siitä mistä maasta 

investoinnin rahoitus on peräisin. Tuontineutraalisuuden toteutuessa emoyrityksen kotimaalla ei ole 

merkitystä ulkomaisen tytäryrityksen verotuksen toimittamiseen. Eri maiden verojärjestelmien 
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erilaisuudesta johtuen molempia neutraalisuuskäsitteitä ei voida saavuttaa samanaikaisesti. Näin 

ollen valtiot päätyvät suosimaan jompaa kumpaa vaihtoehtoa. (Keen, 1991, 168-169.) 

 

2.4 Kaksinkertainen verotus ja sen poistamisessa käytettävät menetelmät 

 

Kansainvälisen verojärjestelmän tavoitteena sanotaan usein olevan se, että kansainväliset tulot 

tulevat verotetuksi kerran ja vain kerran. Ulkomaisten suorien sijoitusten osalta tämä tarkoittaa, että 

yritysten kansainvälistymisen ei pitäisi mahdollistaa verojen täydellistä välttelyä, mutta sen ei 

myöskään pitäisi kohtuuttomasti kiristää konsernien verotusta. Koska eri valtiot soveltavat eri 

verotusperiaatteita samanaikaisesti, saatetaan kuitenkin päätyä tilanteeseen, jossa samaa tuloa 

verotetaan kahteen kertaan. Näin voi esimerkiksi käydä, jos valtio, jossa tytäryritys sijaitsee, 

verottaa ensin yrityksen voittoja ja sen jälkeen emoyrityksen kotimaa verottaa myös samoja voittoja 

niiden kotiuttamisen yhteydessä. Tosin sillä ei ole sinänsä merkitystä, kuinka moneen kertaa jotain 

tiettyä tuloa verotetaan. Oleellista kansainvälisten konsernien kannalta on sen sijaan se, kuinka 

korkea ulkomaisten voittojen kokonaisverorasitus on. Verotuksen yleisenä tavoitteena pidetään sitä, 

että verorasitus olisi vähintään alhaisempaa yhtiöverokantaa käyttävän valtion yhtiöveron 

suuruinen, mutta ei kuitenkaan korkeampi kuin korkeamman yhtiöverotuksen valtion käyttämä 

verokanta. Kansainvälistä verotusoikeutta jaettaessa lähdevaltioiden ja asuinpaikka valtioiden 

kesken, päädytään joissain tapauksissa tilanteisiin, joissa molemmat valtiot verottavat samaa tuloa. 

Jotta kokonaisverorasitus ei kyseisissä tapauksissa nousisi kohtuuttomaksi, valtiot pyrkivät 

verosopimuksia noudattaen poistamaan kaksinkertaista verotusta, joko vapautusmenetelmää, 

hyvitysmenetelmää tai vähennysmenetelmää käyttäen. (Easson, 1999, 30-33.) 
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Vapautusmenetelmässä konsernin emoyhtiön kotimaa vapauttaa ulkomaisesta tytäryrityksestä 

kotiutetut voitot verotukselta. Vapautus voi olla joko täydellinen tai osittainen. 

Vapautusmenetelmää sovellettaessa esimerkiksi hollantilainen emoyhtiö maksaa saksalaisen 

tytäryhtiön tuloksesta vain Saksan yhtiöveron. Saksassa toimivan tytäryrityksen hollantilaiselle 

emolle maksamia osinkoja ei täten enää veroteta Hollannissa.  Vapautusmenetelmän soveltamisesta 

seuraa, että 

 

0=haT . 

 

Vapautusmenetelmää käyttävien valtioiden välillä saattaa tosin olla eroavaisuuksia sen suhteen, 

miten kyseistä menetelmää sovelletaan käytännössä. Eräissä valtioissa yritykset voivat esimerkiksi 

vaatia vapautusta kotimaisesta verosta vain, jos yrityksellä on merkittävä omistusosuus 

ulkomaisesta yrityksestä. Lisäksi ehtona vapautuksen saamiselle voi olla, että vapautus myönnetään 

vasta silloin, kun ulkomaille maksetut yhtiöverot ylittävät jonkin tietyn alarajan. (de Mooij & 

Ederveen, 2001, 11-12.) 

 

 Hyvitysmenetelmässä lähdevaltioon maksetut verot saadaan vähentää asuinvaltion samalle tulolle 

määräämistä veroista. Jos esimerkiksi kreikkalaisella yhtiöllä on tytäryhtiö Tanskassa ja  

yhtiöverokanta on Kreikassa 40% ja Tanskassa 32%, maksaa kreikkalainen yhtiö tytäryhtiön 100 

euron tuloksesta 32 euroa veroa Tanskaan ja lisäksi 8 euroa veroa Kreikkaan. 

Hyvitysmenetelmästäkin on olemassa erilaisia sovelluksia esimerkiksi sen suhteen, myönnetäänkö 

hyvitys täydellisenä vai osittaisena ja sen suhteen annetaanko konsernille lykkäysetu vai ei. 

 

Melko yleinen menetelmä on sellainen, jossa konsernille myönnetään lykkäysetu ja osittainen 

hyvitys ulkomaille maksetuista veroista. Lykkäysetu tarkoittaa sitä, että ulkomaisia tuloja 
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verotetaan vasta niiden kotiuttamisen yhteydessä. Osittaisella hyvityksellä taasen tarkoitetaan sitä, 

että ulkomaisten hyvitysten maksimimäärä ei voi ylittää emoyhtiön kotimaan yhtiöverokannan 

mukaista verorasitusta. Emoyhtiön kotimaa ei siis maksa veronpalautuksia konsernille, vaikka sen 

ulkomaille maksamat verot ylittäisivät kotimaan asettaman verorasituksen. Osittainen hyvitys ja 

lykkäysetu voidaan ilmaista matemaattisesti seuraavalla tavalla (Keen, 1991, 170-171). 

 

   ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
−

= 0,
1

max ω
τ
ττ

a

ah
haha DT , 

 

jossa 

=haD  ulkomaisesta tytäryhtiöstä kotiutettavan osingon määrä, 

=ω lähdevero valtiossa, jossa tytäryritys toimii. 

 

Tilanteissa, joissa ulkomaille maksetut verot ovat kotimaan veroja suuremmat, yrityksellä sanotaan 

olevan ylimääräisiä ulkomaisia hyvityksiä (excess foreing credits). Ylijäämä ulkomaisissa 

hyvityksissä tarkoittaa sitä, että edellä esitetyssä yhtälössä pätee nolla-argumentti, eli Tha = 0.  Jos 

emoyhtiön kotimaassa maksamat verot taasen ylittävät ulkomaiset verot,  yrityksellä on alijäämä 

ulkomaisissa hyvityksissä (deficit foreing credits). Tämä tarkoittaa, että ah ττ > , jonka seurauksena 

Tha > 0.  

 

Ulkomaisilla hyvityksillä on suuri vaikutus monikansallisten yritysten toimintaan. Mikäli 

konsernilla on ylimääräisiä hyvityksiä, saatetaan esimerkiksi ulkomaisen tytäryrityksen voittoa 

pyrkiä siirtohinnoittelun avulla siirtämään konsernin kotimaahan. Lisäksi hyvityksillä ja 

lykkäysedulla on vaikutusta ulkomaisen tytäryrityksen rahoitusrakenteeseen, kuten Hines (1994) 

toteaa. Lykkäysedun myöntämisen seurauksena hyvitysmenetelmä tosin toimii ulkomailla 
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pidätettyjen voittojen osalta ikään kuin vapautusmenetelmä. Vapautusmenetelmää soveltavien tai 

lykkäysetua myöntävien valtioiden kannalta onkin samalla tavalla haitallista, mikäli konsernit 

pyrkivät suuressa määrin siirtämään tai pidättämään  tulostaan alhaisemman verotuksen valtioihin 

(Alworth, 1988, 29). 

 

Mikäli hyvitys myönnetään yrityksille täydellisenä, emoyhtiön kotimaa joutuu maksamaan 

konsernille veronpalautusta jos yrityksellä on ylimääräisiä ulkomaisia hyvityksiä. Edellä esitettyjen 

yhtälöiden mukaisesti kotiutetun tulon verorasitus voidaan tällöin kuvata seuraavasti (Keen, 1991, 

172): 

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
−

= ω
τ
ττ

a

ah
haha DT

1
. 

 

Hyvityksen ollessa täydellinen on siis mahdollista, että Tha < 0. 

 

Kolmas hyvitysmenetelmän sovellus on sellainen, jossa yrityksille myönnetään osittainen hyvitys 

ilman lykkäysetua. Menetelmää käytetään esimerkiksi muiden kuin osakeyhtiömuotoisten 

ulkomaan toimintojen verotuksessa. Lykkäysedun puuttuminen tarkoittaa sitä, että ulkomaisia tuloja 

verotetaan emoyhtiö kotimaassa riippumatta siitä, onko kyseisiä voittoja vielä kotiutettu vai ei. 

Tästä seuraa, että verorasitukseksi muodostuu (Keen, 1991, 172): 

 

  ( )0,max aahha TT −= πτ . 

 

Hyvitysmenetelmää voidaan soveltaa myös siten, että hyvitys on täydellinen, mutta lykkäysetua ei 

yrityksille myönnetä. Tässä tapauksessa on jälleen mahdollista, että emoyhtiön kotimaa joutuu 
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maksamaan monikansalliselle yritykselle veronpalautuksia. Verorasitusta kuvaava yhtälö saa tällöin 

seuraavan muodon: 

 

aahha TT −= πτ . 

 

Kuten aikaisemmin todettiin, kansainvälistä kaksinkertaista verotusta voidaan pyrkiä poistamaan 

myös vähennysmenetelmää käyttämällä. Vähennysmenetelmässä konserni saa kotimaan 

verorasitusta laskettaessa vähentää ulkomaille maksetut verot ulkomailla syntyneistä tuloista. 

Ulkomaille maksettuja veroja käsitellään kotimaan verorasitusta laskettaessa samalla tavalla kuin 

muitakin kuluja.  Tästä seuraa, että emoyhtiön verorasitus ulkomaisten tulojen osalta on: 

 

 )( aahha TT −= πτ . 

 

Vähennysmenetelmän ongelmana on, että se ei kokonaan poista kaksinkertaista verotusta, mutta 

pienentää kylläkin sen suuruutta (Keen, 1991, 173).  

 

Useimmat valtiot soveltavat kansainvälisessä verotuksessaan joko vapautusmenetelmää tai osittaista 

hyvitystä täydennettynä lykkäysedulla. Emo-tytäryhtiödirektiivi takaa, että EU-valtiot soveltavat 

jompaakumpaa edellä mainituista menetelmistä kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi unionin 

alueelta. EU-maista Kreikka, Espanja, Irlanti ja Englanti käyttävät hyvitysmenetelmää, muut 

soveltavat vapautusmenetelmää (de Mooij & Ederveen, 2001,11). On kuitenkin todettava, että 

monet valtiot soveltavat molempia järjestelmiä samanaikaisesti siten, että tietyt tulot vapautetaan 

kotimaassa verotukselta, kun taas toisille tuloille myönnetään hyvitys. Tämän seurauksena vain 

muutamat valtiot soveltavat puhdasta vapautus- tai hyvitysmenetelmää. Yleisesti esimerkiksi 

ulkomaisille korkotuloille myönnetään vain hyvitys. Aktiivisesta liiketoiminnasta syntyneet tulot 
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sen sijaan useimmiten vapautetaan verosta (Easson, 1999, 73). Suomi esimerkiksi myöntää vain 

rajallisen vapautuksen ulkomaisen tytäryrityksen maksamalle osingolle.    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

3 KANSAINVÄLISEN KONSERNIN VEROSUUNNITTELU 

 

3.1 Tuloksenjärjestelyn välineet 

 

Kansainvälinen konserni koostuu eri valtioissa toimivista juridisesti itsenäisistä yrityksistä. Näillä 

yrityksillä on yhteisiä tavoitteita, vaikka ne toimivatkin itsenäisesti. On siis mahdollista, että 

kansainvälisissä konserneissa ryhdytään eri valtioissa olevien konserniyhtiöiden väliseen peiteltyyn 

voitonsiirtoon verotuksen minimoimiseksi. Tämä saattaa johtaa siihen, että verotettavaa tulosta 

siirretään myös valtiosta toiseen. Tämä voidaan toteuttaa sopimalla konsernin sisäistä transaktioista 

ja niissä käytetyistä hinnoista ja muista taloudellisista ehdoista eri tavalla, kuin mitä toisistaan 

riippumattomat yhtiöt olisivat samanlaisessa tilanteessa sopineet. Sisäisissä tavara- tai 

palvelusiirroissa saatetaan käyttää yli- tai alihintoja. Samoin saatetaan periä yli- tai alirojalteja 

taikka yli- tai alikorkoa. Näyttämällä voittoa matalan verokannan valtiossa tai siirtämällä voittoa 

tappiollisiin yksiköihin voidaan välttyä verolta, joka muuten jouduttaisiin maksamaan. (Helminen, 

2005, 156-157.)  

 

Ilman erityistä lainsäädäntöä, monikansalliset yritykset voisivat pelkästään sisäisten tapahtumien 

hinnoittelun kautta minimoida kokonaisverorasitustaan merkittävästi. Yrityksen tavoitteena siis on 

minimoida korkean verotuksen valtiossa toimivan yrityksen tulos ja vastaavasti maksimoida tulos 

alhaisen verotuksen valtiossa. Kansainvälisen konsernin toimintaa voidaan täten havainnollistaa 

yksinkertaistetusti kuvion 1 avulla. 
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KUVIO 1. Siirtohinnoittelun periaate kahden valtion kesken  

 

Korkean verotuksen valtiossa (B) toimiva tytär pyrkii maksamaan ylihintaa toiselta tytäryritykseltä, 

joka toimii alhaisemman verotuksen valtiossa (A), ostamistaan tuotteista ja palveluista. Vastaavasti 

valtiossa B toimiva tytäryritys veloittaa myymistään tuotteista ja palveluista alihintaa valtiossa A 

toimivalta tytäryritykseltä. Näin verotettavaa tulosta saadaan siirrettyä korkeamman verotuksen 

valtiosta alhaisemman verokannan valtioon.  

 

Kuten jäljempänä luvussa 5 tullaan esittelemään, yritykset voivat käyttää myös väliyhteisöjä  

verorasituksensa pienentämiseksi. Tällöin yrityksen siirtohinnoittelun periaatteita voidaan 

havainnollistaan kuvion 2 avulla.    

KUVIO 2. Siirtohinnoittelu väliyhteisön avulla 
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Kuvion 2 tilanteessa verotettavaa tulosta pyritään pienentämään sekä valtiossa A että valtiossa B eli 

siirtämään tulos mahdollisimman suurelta osin alhaisen yhtiöverokannan valtiossa X toimivalle 

yritykselle.  

 

Kuten on mainittu, monikansalliset yritykset voivat järjestellä tulostaan myös kustannuksia 

siirtelemällä. Eräänä esimerkkinä tästä voidaan mainita veloista aiheutuvat korkokustannukset. 

Velkojen korkojen kautta tapahtuva verosuunnittelu voidaan toteuttaa siten, että velka siirretään 

korkean verotuksen maassa toimivan tyttären taseeseen, jonka kautta saadaan maksimoitua 

korkojen vähennyskelpoisuuden verohyöty. Velkojen korot ilmoitetaan verotettavana tulona taasen 

valtiossa, jossa verokanta on alhaisin. Emoyritys voi toki huomioida verosuunnittelumahdollisuudet 

jo silloin, kun ulkomaisen tytäryrityksen rahoituspäätöstä tehdään. Tällöin päädytään usein velan 

käyttöön oman pääoman sijasta, koska velkojen korot ovat vähennyskelpoisia kustannuksia, kun 

taas omalle pääomalle maksetut korvaukset eivät ole. Kyseisen järjestelyn avulla koko konsernin 

verorasitusta voidaan merkittävästi pienentää.  On kuitenkin huomattava, että tytäryrityksen emolle 

tai toiselle tytäryritykselle maksaman koron pitää olla sopusoinnussa vastaavien markkinakorkojen 

kanssa, jotta vältytään mahdollisilta viranomaissanktioilta.    

 

Siirtohinnoittelun ohella konsernit voivat järjestellä tulostaan myös konsernituen, tappiontasauksen 

ja konserniavustuksen kautta. Konsernitukea voidaan antaa siten, että konsernin sisäistä hinnoittelua 

esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden osalta tarkistetaan eli alun perin käytettäväksi aiotuista 

hinnoista myönnetään alennuksia. Usein hinnoittelutuessa on käytännössä kysymys siitä, että 

emoyhtiö lähettää tytäryhtiölle sille myytyjä tuotteita koskevan hyvityslaskun esimerkiksi 

tilikauden loppupuolella. Tällaisen tuen antamisen on oltava perusteltua emoyhtiön oman 

liiketoiminnan kannalta. Siten tuen antamiselle ja markkinaehtoperiaatteesta poikkeamiselle tulee 

olla liiketaloudellinen peruste. Mikäli tytäryhtiön taloudellinen tilanne on sellainen, että tuen 
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antamisella voidaan estää tappiollisen tytäryrityksen konkurssiin ajautuminen, hinnoittelutuki 

voidaan katsoa verotuksellisesti hyväksyttäväksi. Mikäli ulkomainen tytäryhtiö ei ole ollut 

tappiollinen tai jos alihinnoittelun tavoitteena on lähinnä veroetujen saavuttaminen, hinnoittelutukea 

ei voida hyväksyä. (Ernst & Young, 2003, 106-108.)  

 

Eri valtioissa sijaitsevien konserniyhtiöiden välisen tappiotasauksen estävät taasen 

konserniyhtiöiden verotuksen erillisyysperiaate ja markkinaehtoperiaate. Suomalaisen tytäryhtiön 

verotuksessa ei koskaan oteta huomioon sen ulkomaisen emoyhtiön tappiota. Lähtökohtaisesti ei 

myöskään ulkomaisen tytäryhtiön tappiota voida ottaa huomioon suomalaisen emoyhtiön 

verotuksessa. Myöskään konserniavustuslaki ei koske ollenkaan kansainvälisiä konserneja, vaan 

laki edellyttää, että sekä konserniavustuksen antaja että saaja ovat kotimaisia yhtiöitä (Helminen, 

2005, 175-178). Tämän vuoksi konserniavustusta ei voida lainkaan käyttää niissä tapauksissa, joissa 

konserni harkitsee tappiollisen ulkomaisen tytäryrityksen tukemista alhaisemman 

kokonaisverorasituksen saavuttamiseksi. Koska konsernituki, tappiontasaus ja konserniavustus eivät 

käytännössä ole kansainvälisille konserneille kovinkaan merkittäviä tuloksenjärjestelyvälineitä eri 

valtioissa toimivien tytäryritysten osalta, niiden tarkastelu jää myös tutkielman ulkopuolelle.    

 

Jäljempänä tullaan sen sijaan esittelemään teoreettiset mallit niin siirtohinnoittelusta kuin velan 

allokoinnista konserniyritysten välillä. Kuten on todettu, niin tuottojen kuin kustannustenkin 

siirtämisessä valtiosta ja konserniyrityksestä toiseen, yritykset voivat hyödyntää väliyhteisöjä, 

joiden toimintaperiaatteita tullaan myös jäljempänä esittelemään.                          
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3.2 Siirtohintojen määrittäminen 

 

Verotusta koskevissa laeissa vaaditaan, että konsernien sisäisissä liiketoimissa tulisi noudattaa 

markkinaehtoperiaatteen mukaista hinnoittelua. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseiset transaktiot pitää 

toteuttaa samoilla hinnoilla ja ehdoilla, joita vastaavassa tilanteessa käytettäisiin toisistaan 

riippumattomien osapuolten välillä. Verottajan mielenkiinto herää erityisesti silloin, jos jokin 

konserniyhtiöistä tuottaa vuodesta toiseen tappiota tai verokeidasvaltiossa sijaitseva konsernin 

yksikkö on poikkeuksellisen voitollinen. Mikäli markkinaehtoista hinnoittelua ei noudateta ja sitä 

kautta pystytään pienentämään jonkin yrityksen tulosta, voidaan verotuksessa kuitenkin tehdä 

oikaisu ja lisätä virheellisen hinnoittelun aiheuttama tuloksen pienennys kyseessä olevan yrityksen 

tulokseen. (Helminen, 2002, 139-140.)  

 

Koska aggressiivisella siirtohinnoittelulla konsernien on mahdollista pienentää verotettavaa 

tulostaan korkean verotuksen maassa, joskus jopa nollaan asti, useimmat valtiot ovat sisällyttäneet 

verolakeihinsa vaatimuksen markkinaehtoisen hinnoittelun noudattamisesta. Kuten Easson (1999, 

66) toteaa on siirtohintojen oikeellisuus tärkeää myös sen takia, että yli kolmannes rajan yli 

tapahtuvista tavaroiden ja palveluiden myynnistä koostuu monikansallisten konsernien sisäisistä 

tapahtumista.  

 

Markkinaehtoinen hinnoittelu koskee luonnollisesti myös muitakin konserniyhtiöiden välisiä 

transaktioita kuin tavaroiden ja palveluiden ostoa tai myyntiä. Esimerkkeinä näistä voidaan mainita 

aineettomista oikeuksista maksettujen rojaltien ja lainoista maksettujen korkojen oikeellisuus 

suhteessa markkinahintoihin. (Tomsett, 1989, 120-121.) 
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Markkinaehtoisen hinnan määrittely konsernin sisäisille liiketapahtumille aiheuttaa usein 

veroviranomaisten ja yrityksen välille erimielisyyttä. Epäselvien tilanteiden välttämiseksi OECD on 

antanut ohjeet siirtohintojen määrittämiselle. Ohjeiden tarkoituksena on myös estää mahdollinen 

kaksinkertainen verotus. Sisäisille tapahtumille määritettävä hinta voi perustua, joko kustannuksiin 

tai markkinahintaan. Perinteisesti siirtohintojen määrittelyssä on käytetty, jotain seuraavista 

kolmesta menetelmästä: vertailukelpoisen riippumattoman hinnan menetelmä, 

kustannusvoittolisämenetelmä ja jälleenmyyntihintamenetelmä.  

 

Vertailukelpoisen riippumattoman hinnan menetelmässä siirtohinta määritellään riippumattomien 

osapuolten vastaavanlaisissa olosuhteissa ja vastaavasta transaktiosta maksettavan hinnan mukaan. 

Vertailu voidaan suorittaa, joko kahden täysin riippumattoman osapuolen käyttämään hintaa tai 

sitten hintaa, jonka kyseessä oleva yritys veloittaa tai maksaa ulkopuoliselle yritykselle. Tämä 

menetelmä soveltuu hyvin esimerkiksi raaka-aineiden hinnoitteluun. Toisten hyödykkeiden ja 

erityisesti palveluiden tapauksessa vastaavanlaisten transaktioiden puuttuminen voi tehdä 

menetelmän soveltamisen ongelmalliseksi. 

 

Kustannusvoittolisämenetelmässä markkinaehtoinen hinta määritellään lisäämällä tavaran, palvelun 

tai oikeuden tuottamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin tietyntasoinen voittolisä. Muuttuvien, 

nimenomaan kyseisen transaktion aiheuttamien kustannusten lisäksi huomioon pitää ottaa myös 

laskennallinen osa yrityksen kiinteistä kustannuksista. Menetelmä soveltuu erityisesti erilaisten 

puolivalmisteiden hinnoitteluun ja sellaisiin tilanteisiin, joissa tytäryritys toimii lähinnä vain 

emoyhtiön alihankkijana. Voittolisän arvioinnissa lähtökohtana voidaan pitää sitä katetta, jonka 

sama yritys saa käydessään kauppaa vastaavanlaisilla tuotteilla riippumattomien osapuolten kanssa. 

Jos tällaisia transaktioita ei ole, voittolisän tasoa voidaan hakea vertaamalla tilannetta siihen, 

minkälaisen voittolisän ulkopuoliset yritykset saavuttavat vastaavissa kaupoissa. Perittävän 
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voittolisän tasoon vaikuttavat samat seikat kuin hintoihin yleensäkin, esimerkiksi transaktion laatu, 

markkinatilanne, yhtiöiden funktio ja riskit. Voittolisä voi olla suurikin, jos on kyse hyvin 

erityislaatuisesta tuotteesta tai palvelusta, jolle ei ole kilpailijoita. Tästä seuraa, että erityislaatuisten 

tuotteiden ja palveluiden yhteydessä yritysten verosuunnittelumahdollisuudet kasvavat. Yleisesti 

kaupan olevien rutiinisuoritteiden osalta voittolisä ei sen sijaan useinkaan ole kovin suuri. Yleensä 

riippumaton osapuoli aina kuitenkin edellyttäisi jonkintasoisen voiton syntymistä. Ainakin 

muutaman prosentin, esim. 5-10 %:n, suuruinen voittolisä on siten normaalisti lisättävä 

kustannuksiin. (Helminen, 2005, 163-164.) 

 

Jälleenmyyntihintamenetelmässä verrataan yrityksen riippuvuussuhteessa olevalle myyjälle 

maksamaa hintaa jälleenmyyntihintaan, jonka yritys saisi jos se myisi kyseisen tuotteen eteenpäin 

riippumattomalle osapuolelle. Ennen vertailua jälleenmyyntihinnasta vähennetään vielä summa, 

jolla myyjä pystyy kattamaan myynnistä aiheutuneet kustannukset ja tekemään voittoa. Menetelmä 

soveltuu parhaiten markkinointitoimenpiteiden hinnoitteluun, mutta kuten edelläkin, voi sopivan 

hinnan määrittäminen olla joskus erittäin vaikeaa. (Tomsett, 1989, 126.) 

 

Yhtä ainoaa tarkasti oikeaa markkinaehtoista hintaa ei yleensä ole mahdollista määritellä. Eri 

menetelmiä tai yhtäkin menetelmää soveltamalla voidaan päätyä useampiin arvoihin. Tästä johtuen 

verotuksessa on hyväksyttävä hinta, joka asettuu tällaisten arvojen väliin. (Helminen, 2005, 166.) 

 

Joissain tilanteissa mikään edellä mainituista kolmesta menetelmästä ei sovellu siirtohinnan 

määrittämiseen. Muista mahdollisesti sovellettaviksi tulevista menetelmistä voidaan mainita 

voitonjakamismenetelmä ja nettokatemenetelmä. Voitonjakamismenetelmässä  konsernin sisäisestä 

tapahtumasta syntyvä voitto jaetaan osapuolten kesken tavalla, joka kuvastaa markkinaehtoihin 

perustuvaa hinnoittelua. Nettokatemenetelmässä tutkitaan katteen suhdetta esimerkiksi 
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kustannuksiin tai myyntiin. Näilläkään menetelmillä ei tosin kaikissa tilanteissa saada määriteltyä 

oikeaa siirtohintaa. (Easson, 1999, 132-133.) 

 

Konsernin sisäiset liiketapahtumat, jotka sisältävät aineettoman omaisuuden käytöstä maksettuja 

korvauksia aiheuttavat usein ongelmia. Rojalteja voidaan maksaa esimerkiksi patenttien, tietotaidon 

ja tuotemerkin käyttöoikeudesta. Nämä kaikki ovat asioita, joilla on arvoa vain tietyssä tilanteessa 

ja kun ne ovat tietyn yrityksen halussa. Tämän vuoksi niiden markkinahinnan määrittäminen on 

erittäin vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Yrityksillä on siis mahdollisuus käyttää rojalteja 

verosuunnittelun välineenä, koska niiden hinnoittelu on myös verottajalle vaikea tehtävä. 

Aineellisten hyödykkeiden ja rutiinisuoritteiden siirtohintojen käyttö verosuunnittelun välineenä on 

sen sijaan 1990-luvulta asti vähentynyt. Syynä tähän on veroviranomaisten lisääntynyt kiinnostus 

siirtohintojen oikeellisuuteen. Esteitä siirtohintojen aggressiiviselle käytölle verosuunnittelussa 

asettavat myös yrityksille esimerkiksi kirjapidollisesta tai lainopillisesta konsultoinnista aiheutuvat 

kustannukset. 
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4 TULOKSENJÄRJESTELYN MAHDOLLISUUKSIA KUVAAVAT MALLIT 

 

4.1 Velan allokoinnin malli 

 

Jäljempänä luvussa 5 esiteltävien Grubertin ja Muttin (1991) sekä Hinesin ja Ricen (1994) tekemien 

empiiristen tutkimusten perusteella huomataan, että yritysten raportoimat tulokset voivat olla 

erittäin riippuvaisia nimellisistä verokannoista, mikäli konserni kykenee helposti siirtämään osan 

tuloksestaan maasta toiseen. Toisaalta, kun tuloksen siirtämisen mahdollisuus lisää verotettavan 

tuloksen joustavuutta, saattaa se samanaikaisesti aiheuttaa reaali-investointien veroherkkyyden 

pienenemistä. Tämä johtuu taas siitä, että yritykset kykenevät tuloksen siirtämisen avulla 

välttämään osan investoinnin kohdemaan asettamasta verorasituksesta. 

 

Mintz ja Smart (2004) tutkivat työssään juuri sitä, miten tuloksen järjestelyn mahdollisuus vaikuttaa 

yrityksen reaali-investointeihin. He esittelevät teoreettisen mallin tuloksenjärjestelystä, joka 

perustuu tytäryritysten väliseen otto- ja antolainaukseen. Ideana on, että velka siirretään korkean 

verotuksen maissa toimivien yritysten taseisiin. Mallissa oletetaan, että yrityksellä on n kappaletta 

mahdollisia maita, joihin investointeja tehdään. Mikäli investoidaan määrä ki tuottavaan pääomaan 

maassa i, niin investoinnista saatava kassavirta ennen pääoman kustannusta on fi(ki), missä fi on 

aidosti konkaavi kaikille ki>0, ja fi(0) = 0. Yritys voi hankkia pääomia kustannuksella r, jota ei 

voida vähentää minkään maan verotuksessa. Tämä tarkoittaa, että yritykset rahoittavat 

investointinsa pelkästään omalla pääomalla. Pääoman tuoton oletetaan pysyvän muuttumattomana.  

 

Mallissa jokaisella yrityksellä on oma laskentajärjestelmänsä, jonka mukaiseen tulokseen kunkin 

maan verotus perustuu. Kansainvälinen konserni voi täten vaikuttaa maailmanlaajuiseen 
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verorasitukseensa eri valtioissa toimivien tytäryritysten välisen otto- ja antolainausstrategian kautta. 

Jos Bi kuvaa korkomenojen suuruutta maassa i ja ti on kyseisen maan nimellinen verokanta, 

yrityksen verorasitusta voidaan kuvata funktiolla (1). 

 

 ))(( iiiii BkftR −=       (1) 

 

Koska yritys ei voi hankkia konsernin ulkopuolista lainaa, korot, jotka vähennetään verotettavasta 

tuloksesta yhdessä valtiossa, täytyy ilmoittaa verotettavana tulona jossain toisessa valtiossa. Tämän 

seurauksena; 0=∑ iB . Jokaisen tytäryrityksen ottolainaukseen liittyy  

tehokkuustappiokustannuksia, joita merkitään funktiolla ),( iii kBC . Näiden kustannusfunktioiden 

oletetaan olevan lineaarisia ja homogeenisiä tekijöidensä suhteen, joten iiiiii kbckBC )(),( = , jossa 

iii kBb = on koron suhde pääomaan maassa i. Mallissa oletetaan, että  )( ii bc  on ei-negatiivinen, 

kasvava ja aidosti konveksi kaikille 0>b , kun taas  0)( =ii bc  jos 0≤b . Eli tytäryrityksen 

antolainaukseen ei kyseisiä kustannuksia oleteta liittyvän. Mikäli investointipäätökset  

),...,( 1 nkkk =  otetaan annettuina, yrityksen optimaalinen rahoitusrakenne ratkaisee funktion (2). 

 

[ ]{ }∑ −+−−=
i

iiiiiiiib
kbtbcrkftk )()()1(max)(π  ehdolla ∑ = 0ii kb   (2) 

 

Jos oletetaan, että on olemassa yksi valtio, esimerkiksi valtio 1, jolla on alhaisin verokanta: 

{ }nttt ,...,min 11 = . Täten valtio 1 on ”veroparatiisi” n valtion joukosta. Muokkaamalla funktion (2) 

ensimmäisen asteen ehtoja optimaalinen rahoitusrakenne on ehdon (3) mukainen. 

 

1
' )( ttbc iii −=      ),...,2( ni =      (3) 
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Täten tytäryritykset ottavat lainaa jokaisessa korkean verotuksen maassa ja kyseisten lainojen korot 

ilmoitetaan verotettava tulona ”veroparatiisissa”. Velan osuus määritellään siten, että lainan 

ottamisesta aiheutuneet marginaaliset kustannukset jokaisessa valtiossa ovat yhtä suuret kuin 

lainaamisesta seuraava nettoverohyöty ti-t1. (Mintz & Smart, 2004, 1152.) 

 

Ottamalla käänteisfunktiot ensimmäisen asteen ehdoista voidaan merkitä, että 

 

)()( 1
1'

1 ttcttb iiiii −≡−=
−

φ      (4) 

 

on koron optimaalinen suhde pääomaan i>1 ja 

 

))(()()()( 1111 ttctttttt iiiiiiii −−−−=− φφψ     (5) 

 

on optimaalisen strategian nettohyöty maassa i>1 investoitua pääomayksikköä kohden. Huomattava 

on, että koska ci on aidosti konveksi, 0)( >ziψ  kaikille z > 0. Täten yrityksen voittofunktio 

voidaan kirjoittaa seuraavassa muodossa:  

 

 [ ]∑ −−−−=
i

iiiiii kttrkftk ))(()()1()( 1ψπ .    (6) 

 

Funktio (6) osoittaa, että mahdollisuus siirtää tuloja alhaisen verotuksen maahan, lisää yrityksen 

verojen jälkeisiä voittoja. Tulojen siirtämisellä on vaikutusta myös yrityksen reaali-

investointipäätöksiin, koska tytäryritysten ottolainauksesta aiheutuvat tehokkuustappiokustannukset 
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riippuvat myös reaali-investoinneista. Yrityksen optimaalinen investointi valtioon i voidaan 

selvittää differoimalla funktio (6) saadaksemme ensimmäisen asteen ehdot  

 

)()()1( 1
' ttrkft iiiii −−=− ψ      (7) 

 

tai  

 

iii rkf τ+=)(' ,      (8) 

 

missä  

i

ii
i t

rt
−
−

=
1

ψ
τ        (9) 

on efektiivinen rajaveroaste investoinnille valtiossa i. Tuloksenjärjestelyn vaikutus investointeihin 

voidaan määritellä vertaamalla optimaalisen investoinnin ehtoa siihen millaiseksi ehto muodostuisi, 

mikäli tuloksen siirtäminen ei olisi mahdollista. Siinä tapauksessa termit iψ  poistuisivat 

voittofunktiosta (6) ja optimaalisen investoinnin ehto olisi muotoa 000 )( iii rkf τ+= , josta 

investoinnin efektiiviseksi veroasteeksi saadaan 

 

 
i

i
i t

rt
−

=
1

0τ . 

 

Koska 0>iψ  kaikille i > 1, saamme seuraavan tuloksen: tulojen siirtomahdollisuus lisää 

investointeja kaikissa korkeamman verotuksen valtiossa. Sen sijaan tulojen siirtäminen ei vaikuta 

investointien määrään veroparatiisissa, koska mallin oletuksena on, että konsernin sisäiseen 

antolainaukseen ei liity tehokkuustappiokustannuksia. (Mintz & Smart, 2004, 1151-1153.) On 
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olemassa kuitenkin myös malleja, kuten seuraavaksi esiteltävä siirtohinnoittelumalli, joiden mukaan 

investointien määrä kasvaa myös alhaisemman verotuksen maissa.  

 

4.2 Sisäisten liiketoimien ja siirtohinnoittelun malli 

 

Grubert (2003a) kiinnittää tutkimuksessaan huomiota erityisesti aineettomasta omaisuudesta 

saatavien korvausten hyödyntämiseen tuloksenjärjestelyssä. Hän tutkii, käyvätkö esimerkiksi 

tutkimus- ja tuotekehitysintensiivisten emoyhtiöiden tytäryritykset keskenään kauppaa enemmän 

kuin perinteisen teollisuuden tytäryritykset. Grubert pyrkii tutkimuksessaan ottamaan huomioon 

myös hyödyt, joita on mahdollista saavuttaa, mikäli tuloja siirretään korkeamman verotuksen 

valtioon. Hän esittää yksinkertaisen mallin, jolla voidaan kuvata yritysten sisäisten transaktioiden, 

tuloksen siirtämisen ja tässä tapauksessa kahdessa eri valtiossa sijaitsevien pääomien välistä 

suhdetta. Malli selventää, miten tulojen siirtomahdollisuudet vaikuttavat yritysten sijaintipäätöksiin 

ja investointien määrään niin korkea kuin matalankin verotuksen maissa. Mallin mukaan on 

mahdollista, että efektiivinen veroaste laskee sekä korkean että matalan verotuksen maassa, mikäli 

kuhunkin valtioon sijoitettu uusi pääoma lisää sisäisiä transaktiota, siirtohinnoittelua ja sitä kautta 

tuloksen siirron mahdollisuuksia. 

 

Mallissa oletetaan, että emoyhtiöllä on kaksi tytäryritystä, toinen korkea verotuksen (maa 1) ja 

toinen matalan verotuksen valtiossa (maa 2). Kyseisissä valtioissa sijaitsevia  pääomia merkitään 

K1:lla ja K2:lla.  Oletuksena on niinikään, että efektiiviset ja nimelliset verokannat ovat kussakin 

valtiossa samat ja niistä käytetään symboleja t1 ja t2. Pääomantuottofunktiot ovat g1(K1) ja g2(K2). 

Pääoman arvon ei oleteta alenevan. Tytäryritykset käyvät keskenään kauppaa esimerkiksi tavaroilla 

ja palveluilla. Sisäisten transaktioiden ”normaalia” määrää, eli määrää, joka perustuu 
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kustannusetuihin ja johon verotus ei vaikuta merkitään m(K1,K2):lla. Sisäisten liiketoimien määrä 

riippuu siis kussakin valtiossa sijaitsevien pääomien määrästä. Funktion m ominaisuudet riippuvat 

emoyhtiön ominaisuuksista ja kunkin alueen suhteellisista eduista. Kuten on jo todettu, yrityksen 

sisäiset liiketoimet antavat mahdollisuuden tuloksen siirtämiselle. Jos yritys haluaa ylittää sisäisten 

transaktioiden normaalin määrän, aiheutuu siitä kuitenkin kustannuksia ja tehokkuustappioita. 

Nämä ylimääräiset kustannukset voidaan määrittää seuraavan funktion (1) avulla. 

  

m
m

mTc 2

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − ,      (1) 

 

jossa T on sisäisten liiketoimien todellinen lukumäärä ja parametri c kuvaa ylimääräisten 

liiketoimien kustannusta. (Grubert , 2003a, 224.) 

 

Jokaisessa yksittäisessä transaktiossa siirtyvää tulon määrää merkitään s:llä. Tästä seuraa, että 

siirroista saatava verohyöty ennen mahdollisia rangaistuksia on funktio (2). 

 

sTtt )( 21 −        (2) 

 

Tuloksen siirtämisestä voi seurata yritykselle rangaistuksia ja ylimääräisiä kustannuksia esimerkiksi 

lainopillisista neuvoista. Nämä potentiaaliset kustannukset nousevat, kun s:n suhteellinen osuus 

transaktiosta kasvaa. Mallissa oletetaan, että kustannusfunktio (3) on muotoa 

 

Tsp 2

2
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ,       (3) 
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jossa parametri p kuvastaa tuloksen siirroista aiheutuvia kustannuksia. Parametrin p ominaisuuksien 

voidaan olettaa riippuvan yrityksen aineettomasta omaisuudesta, kuten patenteista tai 

liikemerkeistä. (Grubert , 2003a, 224.) 

 

Edellä mainitut funktiot yhdistämällä voidaan määrittää veronjälkeinen tuotto tietyille pääomien K1 

ja K2 määrille. Tuottoa kuvaa funktio (4). 

)(
22

)()1)(()1)(( 21
2

2

21222111 KKrTspm
m

mTcsTtttKgtKg +−−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−−+−+− , (4) 

jossa r on pääoman tuottovaatimus. Oletuksena tässä on, että oma pääoma on ainoa rahoituksen 

lähde. Yrityksen kotimaan verotusta ei mallissa myöskään huomioida. Derivoimalla funktio (4) s:n 

ja T:n suhteen ja pitämällä K1 ja K2 muuttumattomina saadaan s:n ja T:n optimaaliset tasot (5) ja (6). 

 

p
tt

s
)( 21 −=        (5) 

 

m
pc
tt

T ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+=

2
)(

1
2

21       (6) 

 

Yhtälön (5) perusteella voidaan todeta, että optimaalisen siirron suuruus transaktiota kohden kasvaa 

verokantojen eron kasvaessa valtioiden välillä. Siirrosta aiheutuvan rangaistuksen kasvu taasen 

pienentää optimaalisen siirron suuruutta. Yhtälön (6) mukaan normaalin tason ylittävät  transaktiot 

kasvavat transaktiokohtaisen siirron nettohyödyn kasvaessa, ja pienevät ylimääräisten 

liiketapahtumien aiheuttamien kustannusten kasvaessa. (Grubert , 2003a, 225.) 
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Käyttämällä hyväksi yhtälöitä (5) ja (6), on mahdollista määrittää ehto (7) optimaalisen investoinnin 

Ki suuruudelle. 
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jossa hakasulkeiden sisällä oleva termi on ylimääräisestä siirrosta saatava nettohyöty. Mikäli 

efektiivisen veroasteen oletetaan eroavan nimellisestä verokannasta, voidaan sitä vastaava korjaus 

tehdä ti:hin. Kun c kasvaa erittäin suureksi, marginaalinen nettohyöty transaktiota kohden voidaan 

ilmaista yksinkertaisesti yhtälöllä (8). 

 

 
p
tt

2
)( 2

21 −        (8) 

 

Yhtälö (7) kuvastaa, miten pääoman tuottovaatimus muuttuu, kun otetaan huomioon tuloksen 

siirtämisen mahdollisuus. Muutos riippuu suuresti termistä mKi, eli investoinnin lisäyksen Ki:hin 

aikaansaamasta transaktioiden marginaalisesta kasvusta. Funktion m(K1,K2) voidaan olettaa olevan 

lineaarinen ja homogeeninen Ki:n suhteen. Lisäksi voidaan olettaa, että sillä on samoja 

ominaisuuksia kuin perinteisellä tuotantofunktiolla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos K1 on 

pieni suhteessa K2:een, kasvu K1:ssä nostaisi transaktioiden määrää enemmän kuin vastaavan 

suuruinen absoluuttinen muutos K2:ssa. Samoin maailmassa, jossa on enemmän korkean kuin 

matalan verotuksen maita, tuloksenjärjestely todennäköisesti alentaisi efektiivistä veroastetta tai 

pääoman kustannusta enemmän alhaisen verotuksen maissa. (Grubert , 2003a, 225.) 

 

Aineeton omaisuus voidaan liittää edellä olevaan malliin kahdella eri tavalla. Toinen näistä 

tapahtuu m-funktion, eli yrityksen sisäisten liiketapahtumien normaalimäärän ilmaiseman funktion  
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kautta, joka määrittelee mahdollisuudet tuloksenjärjestelylle. Kuten jäljempänä tullaan esittämään, 

tutkimus- ja tuotekehitysintensiivisten emoyhtiöiden tytäryritykset käyvät keskenään kauppaa 

huomattavasti normaalia enemmän. Täten m-funktio riippuu yrityksen ominaisuuksista, kuten 

tutkimus- ja tuotekehitystoiminnasta. Toinen mahdollisuus aineettoman omaisuuden 

sisällyttämiselle kyseiseen malliin tapahtuu siirroista mahdollisesti aiheutuvaa rangaistusta 

kuvaavan parametrin p kautta. Kuten aikaisemmin on jo todettu, korkean tietotaidon tuotteille on 

huomattavasti vaikeampi määritellä markkinahintaa kuin tavanomaisille massatuotteille. Tämä 

tarkoittaa sitä, että kyseisten tuotteiden siirroista ja hinnoittelusta seuraavan rangaistuksen 

mahdollisuus on myös pienempi. Yritykset voivat hyödyntää kyseistä hinnoittelun epävarmuutta 

sisäisissä liiketoimissaan. Aineettomasta omaisuudesta saatavien tulojen siirtäminen korkean 

verotuksen maasta alhaisen verotuksen maahan edellyttää kuitenkin myös todellisia liiketoimia 

yritysten välillä. (Grubert , 2003a, 225-226.) 
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5 VÄLIYHTEISÖJEN KÄYTTÖ VEROSUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 

 

5.1 Väliyhteisöjen käytön motiivit 

 

Kuten aikaisemmin on jo todettu, kansainvälisen yrityksen verosuunnittelun perustavoite on yleensä 

yritysryhmän globaalin kokonaisverorasituksen minimointi. Lähtökohtana on tällöin sekä koti- että 

kohdemaan verorasituksen minimointi, yritysryhmän välisten rahavirtojen verorasituksen 

minimointi ja voittovarojen tehokkaan  uudelleeninvestointimahdollisuuden turvaaminen. Aiemmin 

esitetyn mukaisesti yritykset voivat pyrkiä tähän tavoitteeseen järjestelemällä sisäisiä 

transaktioitaan verotuksellisesti edullisella tavalla. Kyseisiin tavoitteisiin yritys voi pyrkiä 

verokeidasvaltioissa toimivien  väliyhteisöjen avulla. 

 

Useimmat suomalaisten konsernien omistamat ulkomaiset yhtiöt sijaitsevat verosopimusvaltioissa, 

joista tytäryhtiöiden tulot voidaan tavallisesti kotiuttaa emoyhtiölle verovapaana osinkona. 

Tytäryhtiöiden sijaintivaltioiden mahdollisesti perimät lähdeverot eivät yleensä myöskään 

verosopimustilanteessa ole kovinkaan korkeita. Mikäli tytäryhtiön sijaitsee muualla kuin 

sopimusvaltiossa, osinko on sitä vastoin suomalaiselle emoyhtiölle veronalaista tuloa, ja osingon 

verotus Suomessa voi syödä merkittävän osan verohyödystä, jonka konserni on saanut 

investoimalla alhaisen verotuksen valtiossa sijaitsevaan tytäryritykseen. Konsernin 

kokonaisverorasitusta voidaan kuitenkin pyrkiä pienentämään siten, että perustetaan huolellisesti 

valittuun verosopimusvaltioon väliyhteisö, jonka kautta voittojen kotiutus Suomeen toteutetaan. 

Tyypillisimmät kokonaisverorasituksen alentamisessa käytettävät väliyhteisömuodot ovat 

holdingyhtiö ja rahoitusyhtiö. (Linnakangas & Viio, 1997, 232.)  
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Väliyhteisöjen hyväksikäyttöön liittyy myös läheisesti käsite treaty shopping, 

verosopimuskeinottelu, joka tarkoittaa lyhyesti edullisten verosopimusreittien hyväksikäyttöä 

kansainvälisessä liiketoiminnassa. Verosopimuskeinottelun tavoitteena on minimoida 

kansainvälisestä toiminnasta syntyvät verokustannukset, vaikkei asuinpaikan tai muun perusteen 

nojalla olisi varsinaisesti oikeutta vedota jonkin tietyn verosopimuksen määräyksiin. Suomella ei 

yleisesti ole verosopimuksia tyypillisimpien verokeidasvaltioiden kanssa. Jotta väliyhteisöön 

kerätty tulo saataisiin emoyrityksen kotimaahan mahdollisimman pienin verorasituksin, 

kansainväliset konsernit perustavat usein läpikulkuyhtiöitä sellaisiin maihin, joilla on verosopimus 

sekä verokeidasvaltion että konsernin kotimaan kanssa. (Rohatgi, 2002, 230.)  

 

 5.2 Verokeitaat 

 

Verokeidas on käsitteenä suhteellinen, koska jokainen valtio voi olla verokeidasvaltio joko 

yhtenäisen veropolitiikan tai verolainsäädännön yksittäisten piirteiden vuoksi. Verokeidasvaltio-

käsite sisältää yleensä ne valtiot, joissa verotus on tavallista alhaisempi, joissa valuuttatoimille ei 

aseteta rajoituksia ja joissa on riittävä anonymiteettisuoja. Verokeitaat eivät tyypillisesti myöskään 

aseta juurikaan rajoituksia pankkitoiminnalle ja käsittävät huomattavan joustavan 

yrityslainsäädännön. (Linnakangas & Viio, 1997, 224-225.)  

 

Klassinen verokeidasvaltio pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että kansainvälinen veropako 

suuntautuisi sen verotusvallan alaisuuteen. Suhteellisen korkean verorasituksen valtioiden 

verolainsäädäntöihinkin sisältyy piirteitä, jotka ovat tyypillisiä klassisille verokeidasvaltioille. 

Esimerkkeinä voidaan mainita verohelpotukset ja –kannustimet. Yleisesti klassisina verokeitaina 

pidetään kuitenkin valtioita, joissa ei kanneta lainkaan veroa tai joissa veroa kannetaan hyvin 
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alhaisen veroasteikon mukaan. Näitä valtioita käytetään laajalti kansainvälisessä verosuunnittelussa 

tulon varastoimiseen ja kuljettamiseen. Esimerkkejä klassisista verokeitaista ovat Bahama, 

Bermuda ja Cayman saaret. (Linnakangas & Viio, 1997, 224-225.) 

 

On olemassa myös verokeitaita, joissa on rajoitettu verovapaus. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseiset 

valtiot eivät kanna veroa tai kantavat veroa alhaisella asteikolla tietyistä tuloista tai tietyltä 

verovelvolliselta. Hollanti ja Luxemburg ovat esimerkiksi vapauttaneet holdingyhtiöt 

veronalaisuudesta. Lichtensteinissa taasen verotetaan vain kotimaisesta lähteestä tulevaa tuloa, ei 

ulkomaista.  (Linnakangas & Viio 1997, 225.) 

 

Verokeidasvaltion verotuksen taso ja laajuus on useimmiten merkittävin seikka, kun tehdään 

päätöstä väliyhteisön sijaintimaasta. Useimpien verokeidasvaltioiden lainsäädäntö vapauttaa 

ulkomaiset yhtiöt kokonaan tuloverosta. Oleellista kansainvälisen konsernin kannalta on juuri se, 

että väliyhteisö perustetaan valtioon, jonka lainsäädännön avulla pystytään vapauttamaan tai 

keventämään yhtiön verorasitusta maailmanlaajuisesti tarkasteltuna myös pitkällä aikavälillä. Eräät 

valtiot myöntävät tosin verovapauden määräaikaisena, esimerkkinä Gibraltarin ns. ”exempt-

company”, jolle verovapaus taataan 25 vuoden määräajaksi. (Linnakangas & Viio, 1997, 227-228.) 

 

5.3 Holdingyhtiöt 

 

Holdingyhtiö on perinteinen väliyhteisömuoto. Tyypillisimmin holdingyhtiö toimii väliyhteisönä 

siten, että emoyhtiö perustaa väliyhteisön verokeitaaseen, joka vuorostaan perustaa tytäryhtiöitä 

muihin, emoyhtiön tarkoitusperien mukaisiin maihin. 
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KUVIO 3. Esimerkki holdingyhtiötä käyttävän konsernin rakenteesta. 

 

Holdingyhtiön tehtävänä on omistaa ulkomaisten tytäryhtiöiden osakkeita ja käyttää niissä 

määräämisvaltaa emoyhtiön lukuun. Holdingyhtiön avulla kansainvälinen konserni pystyy joissain 

tapauksissa jopa huomattavassa määrin alentamaan kokonaisverorasitustaan. Verorasitusta voidaan 

pyrkiä alentamaan esimerkiksi minimoimalla ulkomailta kotiutettaviin osinkoihin kohdistuvaa 

verotusta. Ulkomaisen tytäryrityksen realisoinnista syntyvän voiton verotuksen minimoinnissa 

holdingyhtiön perustaminen ulkomaille on niinikään tehokas ratkaisu. Holdingyhtiön avulla on 

myös mahdollista varastoida tytäryhtiöstä kertyvät voitot alhaisen yhtiöverokannan maahan. 

 

Holdingyhtiön yhtenä tehtävänä on siis varastoida tytäryhtiöistä peräisin olevien voittoja uusia 

ulkomaisia investointeja varten sen sijaan, että kyseiset voitot kotiutettaisiin emoyhtiön kotimaahan. 

Mikäli voitot kotiutettaisiin emon kotimaahan, on mahdollista, että niihin kohdistuisi 

lisäverorasitus. Holdingyhtiön avulla tytäryritysten osingot ja esimerkiksi tytäryrityksen myymisen 

yhteydessä syntyneet pääomavoitot voidaan investoida edelleen verotuksellisesti edullisella tavalla. 

Voittojen varastoimisesta saatava hyöty riippuu kuitenkin valtioiden käyttämistä verojärjestelmistä 

ja suhteellisista veroasteista emoyrityksen kotimaassa ja tytäryritysten sijaintivaltioissa. Mikäli 

tytäryrityksen sijaintivaltion yhtiöverokanta ylittää emoyrityksen kotimaan verokannan, voittojen 

pidättämisestä holdingyhtiössä ei juuri ole saatavissa verotuksellisia etuja. Samoin on myös niissä 

Emoyhtiö valtiossa A 

Holdingyhtiö valtiossa B 

Tytäryhtiö 1 valtiossa C Tytäryhtiö 2 valtiossa D 

osinko pääomaapääomaa 
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tilanteissa, joissa emoyhtiön kotimaa vapauttaa ulkomaisista tytäryrityksistä peräisin olevat voitot 

yhtiöverotukselta. (Tomsett, 1989, 13.) 

 

Monikansallisten konsernien kannalta tytäryrityksen myynnistä tai toiminnan lopettamisesta 

syntyvien tulojen verotus on erittäin merkityksellistä. Monet valtiot verottavat kyseisiä tuloja, 

vaikkakin mahdollisesti normaalia yhtiöverokantaa alemmalla veroasteella. Myynnistä tai 

toiminnan lopettamisesta syntyviä tuloja ei sen sijaan yleensä veroteta valtiossa, jossa tytäryritys 

toimii. Emoyrityksen kotimaan asettamalla verorasituksella on siis suuri vaikutus yritysten 

toimintaan ja tämän takia kyseisissä tapauksissa yritykset pyrkivätkin aktiivisen verosuunnittelun 

avulla välttämään kotimaan verorasituksen. Eräs ratkaisu verojen minimoinnissa on juuri 

holdingyhtiön perustaminen verotuksellisesti edulliseen kohteeseen. Hollantia on periteisesti pidetty 

hyvänä maana holdingyhtiön sijaintipaikkaa valittaessa. Tämä johtuu siitä, että Hollannilla on 

kattavat verosopimukset useiden eri valtioiden kanssa. Lisäksi Hollannissa on käytössä ns. 

”participation exemption” -järjestelmä, jonka seurauksena esimerkiksi tytäryrityksen myynnistä 

syntyviä voittoja ei Hollannissa veroteta. (Tomsett, 1989, 13.)  

 

Jotta kyseistä järjestelmää voidaan soveltaa, Hollannissa sijaitsevan holdingyhtiön on omistettava 

vähintään 5% ulkomaisen tytäryrityksen osakekannasta. Lisäksi edellytetään, että tytäryritys 

harjoittaa aktiivista liiketoimintaa ja että toiminnalla on luonnollinen yhteys konsernin muuhun 

toimintaan. Portfoliosijoituksia participation exemption -menetelmä ei täten koske. Menetelmän 

soveltaminen edellyttää niinikään, että holdingyhtiön velan ja omanpääoman suhde ei ylitä 85/15 

rajaa. Lisäksi holdingyhtiön on raportoitava verotettavana tuloksenaan vähintään määrä, joka vastaa 

tiettyä prosenttiosuutta (yleensä 25%) holdingyhtiön hallinnointikuluista. (Rohatgi, 2002, 496.)  
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Suomi, kuten monet muutkin valtiot, verottaa ulkomaisen tytäryrityksen myynnistä syntyneitä 

voittoja samalla tavalla kuin muitakin pääomavoittoja (Helminen, 2002, 245). Tästä saattaa olla 

seurauksena se, että tytäryhtiöiden omistus keskittyy kolmansissa valtioissa toimiviin 

väliyhteisöihin. Konserni, jonka emoyhtiön kotimaa on Suomi, voi välttää ulkomaisen 

tytäryrityksen realisoinnista aiheutuvan veron perustamalla holdingyhtiön esimerkiksi Hollantiin 

(Kari & Ylä-Liedenpohja, 2003, 21). Edellä esitetyn menetelmän mukaisesti realisointivoittoa ei 

Hollannissa verota. Koska Suomella on Hollannin kanssa verosopimus, jonka mukaan Suomi 

vapauttaa Hollannista peräisin olevat tulot verotukselta,  kyseiset tytäryrityksen myynnistä 

syntyneet voitot voidaan kotiuttaa edelleen Suomeen verotuksellisesti edullisella tavalla. 

Hollannissa sijaitsevien holdingyhtiöiden keskimääräinen verokanta on ainoastaan alle 10 %. 

Verojärjestelmän edullisuus on tuonut Hollantiin runsaasti uusia yrityksiä. Vuonna 2000 

suomalaisyritysten sijoituskannasta 20 % suuntautui Hollantiin (Ali-Yrkkö, Ylä-Anttila, 2002, 9).          

 

Kansallisista verojärjestelmistä riippuen konsernien emoyhtiöiden kotimaat saattavat verottaa  

ulkomaisesta tytäryrityksestä peräisin olevia voittoja. Kuten on todettu, kyseisissä tapauksissa 

ulkomaille maksetut verot usein hyvitetään kotimaan verorasitusta laskettaessa. On myös 

mahdollista, että valtiot asettavat ehtoja esimerkiksi sille, että eri maista peräisin olevia hyvityksiä 

ei voida laskea yhteen. Mikäli kaikki ulkomaiset tytäryritykset toimivat yhden ulkomaisen 

holdingyhtiön alaisuudessa, ulkomaiset verohyvitykset saadaan sekoitettua korkeiden ja matalien 

verokantojen kesken siten, että hyvityksistä saadaan suurin mahdollinen hyöty. (Ginsberg, 1994, 

12.) 

 

Parhaiden veroetuuksien saavuttamiseksi holdingyhtiöt tulisi perustaa valtioon, joka ei verota 

ulkomailta saatuja osinkotuloja. Mikäli voitot halutaan edelleen kotiuttaa emoyhtiön asuinvaltioon, 

ovat edulliset verosopimukset  holdingyhtiön ja emoyhtiön asuinvaltioiden välillä tärkeitä. 
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Osinkotulot tosin ovat useimmiten lähdeveron alaisia, mutta kuten on todettu, verosopimuksien 

mukainen lähdevero on usein melko pieni.  

 

Osinkojen lähdeverojen vuoksi voitot on usein edullisinta pitää kirjanpidollisesti väliyhtiössä ja 

ottaa ne emoyhtiön käyttöön ulkomaisena lainana. Suomessa tällainen järjestely on erityisen 

edullinen, koska ulkomaalainen koronsaaja ei TVL 9.2 §:n mukaan ole velvollinen suorittamaan 

lähdeveroa täältä saamastaan korkotulosta sikäli kuin järjestelyä ei katsota omaan pääomaan 

rinnastettavaksi lainaksi. Järjestelyn edullisuutta lisää luonnollisesti se, että Suomessa toimiva 

emoyhtiö saa vähentää verotuksessa kyseisestä lainasta maksamansa korot. Kuten edellä olevasta 

käy ilmi, holdingyhtiön toimintaan liittyy usein myös rahoitusyhtiöille ominaisia piirteitä. 

(Linnakangas & Viio, 1997, 234.) 

 

Joskus saattaa olla edullista saada kotimaisia osinkoja ulkomaisten osinkojen sijaan. Tällöin 

voidaan välttyä rajat ylittäviin osinkoihin liittyvältä lähdeverolta. Tästä johtuen saatetaan ryhtyä 

erilaisiin järjestelyihin, joilla taataan, että osingon juridinen saaja asuu samassa valtiossa kuin 

osingonjakajayhtiö. Ulkomaiset osingot voidaan saada kotimaiseksi esim. ketjuttamalla jossakin 

valtiossa asuvan yhtiöin omistus eri valtiossa asuvien yhtiöiden kautta, jolloin lopulliset osakkaat 

voivat omistaa yritystä kukin omassa asuinvaltiossaan olevan yhtiön kautta. (Helminen, 2005, 387.)   

 

5.4 Rahoitusyhtiöt 

 

Väliyhteisö voi siis toimia myös rahoitusyhtiönä, jolloin sen päätehtävänä on toimia konsernin 

sisäisenä pankkina emoyrityksen ja muissa maissa toimivien tytäryritysten välillä. Toimintaa 

voidaan harjoittaa lukuisissa eri muodoissa, joista tyypillisin on rahoituksen antaminen tytäryhtiölle 
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väliyhtiön kautta sen sijaan, että emoyhtiö antaisi tyttärelle rahoituksen suoraan. Rahoitusyhtiön 

avulla on mahdollista pienentää kansainvälisen otto- ja antolainauksen yhteydessä perittäviä 

lähdeveroja. Rahoitusyhtiön käyttö mahdollistaa myös korkotulojen keräämisen verotuksellisesti 

edulliseen kohteeseen eli valtioon, jossa korkotuloja ei veroteta lainkaan tai jossa koroista 

maksettava vero on hyvin alhainen. Monimutkaisten järjestelyjen avulla, rahoitusyhtiöiden käytöllä 

voidaan päästä jopa tilanteeseen, jossa korkomenojen vähennysoikeus saadaan hyödynnettyä 

kahteen kertaan. Väliyhtiönä toimiva rahoitusyhtiö voi myös hankkia pääomaa konsernin 

ulkopuolelta ja osallistua emoyhtiön rahoitukseen. Kuten aikaisemmin esitetyn velan allokointia 

kuvaavan mallin yhteydessä, myös rahoitusyhtiöitä käytettäessä konsernin sisäisenä pankkina on 

muistettava koron siirtohinnoittelua koskevat vaatimukset.  

 

Rahoitusyhtiö on siis edullista perustaa sellaiseen valtioon, joka ei peri lähdeveroa ulkomaille 

maksettavasta korosta, jossa korkotuloja verotetaan alhaisella verokannalla tai ei veroteta ollenkaan  

ja jolla on laaja verosopimusverkosto. Rahoitusyhtiön veroedut syntyvät juuri siitä, että se voi 

tarjota konserniyhtiöille rahoitusta velan muodossa omanpääoman sijaan. Täten korkokulut ovat 

vähennyskelpoisia menoja esimerkiksi korkean verotuksen maassa toimivalle tytäryritykselle, kun 

taas kyseiset korkotulot ilmoitetaan tuloina alhaisen verotuksen tai nollaverotuksen valtiossa. 

Rahoitusyhtiötä voidaan käyttää myös yrityksen voittovarojen säilyttämiseen, mikä tarkoittaa sitä, 

että esimerkiksi emoyhtiön voittovaroja siirretään rahoitusyhtiöön vieraan pääoman muodossa. 

Rahoitusyhtiö voi taasen lainata kyseiset varat eteenpäin muille ulkomailla toimiville 

tytäryrityksille. Järjestelyn verotuksellinen edullisuus riippuu luonnollisesti siitä, verottaako 

emoyhtiön kotimaa ulkomaille maksettavia korkoja vai ei.        

 

Rahoitusyhtiön käytön edut tulevat esille esimerkiksi tilanteessa, jossa emoyhtiö haluasi lainata 

rahaa yritykseltä, joka toimii valtiossa, jonka kanssa emoyhtiön kotimaalla ei ole verosopimusta. 



 39

Kyseisessä tilanteessa on mahdollista, että kotimaa asettaa lähdeveron ulkomaille maksettaville 

koroille, mikä on tietenkin koronsaajan kannalta epäedullista. Kyseinen ongelma voidaan jälleen 

välttää siten, että lainarahat kierrätetään emoyhtiön kotimaahan ulkomailla toimivan rahoitusyhtiön 

kautta. Oleellista on, että konsernin kotimaan  ja rahoitusyhtiön sijaintimaan välillä on verosopimus, 

joka vapauttaa korkotulot lähdeverotukselta. Kuten holdingyhtiöidenkin tapauksessa, Hollanti on 

myös rahoitusyhtiöiden sijaintimaana varsin yleinen. Konsernille, jonka kotimaana on Suomi, 

rahoitusyhtiön käytöllä ei tosin ole merkitystä korkojen lähdeverojen minimoinnissa. Kuten 

aikaisemmin todettiin, Suomi ei verota ulkomaista koronsaaja täältä saamistaan korkotuloista. 

 

Ulkomaisen rahoitusyhtiön avulla monikansallinen konserni voi mahdollisesti hyödyntää 

korkomenojen vähennysoikeuden kahteen kertaa. Tämä tosin vaatii joissain tapauksissa hieman 

monimutkaisempien konsernirakenteiden soveltamista. Järjestely voidaan toteuttaa esimerkiksi 

siten, että konsernin emoyhtiö lainaa ensin pääomaa joltain ulkopuoliselta rahoituksen tarjoajalta. 

Tämän jälkeen kyseiset pääomat siirretään alhaisen verotuksen valtiossa toimivalle rahoitusyhtiölle, 

joka sen jälkeen lainaa rahat eteenpäin konsernin muissa valtioissa toimiville tytäryrityksille. 

Varojen siirto tytäryrityksille voidaan tarvittaessa suorittaa toisen välirahoitusyhtiön kautta, mikäli 

lähdeverojen minimointi sitä vaatii. Järjestelyn seurauksena korkomenot saadaan vähentää sekä 

emoyrityksen kotimaassa että valtioissa, joissa tytäryritykset toimivat. Koska rahoitusyhtiö toimii 

alhaisen verotuksen valtiossa, korkotuloista aiheutuva verorasitus jää myös vaatimattomaksi. 

(Tomsett 1989, 40-41.) 
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5.5 Väliyhteisöjen käyttöä rajoittavat tekijät 

 

Väliyhteisölainsäädännöllä pyritään usein siihen, että kansainväliset konsernit eivät voisi 

loputtomasti pidättää kertyneitä voittovarojaan väliyhtiössä, joka toimii alhaisen verotuksen 

valtiossa. Suomessa väliyhteisölainsäädännön soveltaminen edellyttää, että suomalaisella 

yrityksellä on todellinen mahdollisuus vaikuttaa väliyhtiön voitonjakoon. Tämä mahdollisuus 

katsotaan olevan olemassa, mikäli yritys omistaa suoraan tai epäsuoraan vähintään 50 % väliyhtiön 

osakekannasta tai äänioikeuksista (Helminen 2002, 127). Monissa valtioissa lainsäädännön 

soveltaminen tarkoittaa sitä, että ulkomailla syntyneitä tuloja, jotka on varastoitu väliyhtiöön, 

verotetaan joka tapauksessa riippumatta siitä, kotiutetaanko kyseisiä voittovaroja emoyrityksen 

kotimaahan vai ei. Eli voittovaroille ei kyseisissä tapauksissa myönnetä lykkäysetua, vaan niitä 

verotetaan kertymän mukaan. Eri maiden välillä on eroavaisuuksia sen suhteen, minkälaisia 

tulotyyppejä lainsäädännön soveltaminen koskee. On esimerkiksi mahdollista, että aktiivisesta 

liiketoiminnasta syntyville tuloille myönnetään joissain maissa lykkäysetu, kun taas esimerkiksi 

finanssisijoituksista kertyviä passiivisia tuloja verotetaan aina kertymän mukaan. Näin menetellään 

esimerkiksi Yhdysvalloissa (Rohatgi 2002, 392.) 

 

Suomessa väliyhteisölainsäädännön soveltaminen tarkoittaa sitä, että ulkomaisen väliyhtiön 

jakamaton tulos jaetaan suomalaisille omistajille ja sitä verotetaan samalla tavalla kuin muitakin 

tuloja. Suomen väliyhteisölaki ei tarkemmin määrittele sitä, minkälaisen muodon omaavaa yhteisöä 

pidetään väliyhteisönä. Yhteisötyypin jättäminen avoimeksi on perusteltua, jotta väliyhteisölaki ei 

tarpeettomasti antaisi veronkiertämismahdollisuuksia perustamalla lain sanamuodon ulkopuolelle 

sijoittuvia veronkiertämisyksiköitä. Ulkomaisen väliyhteisön tulon kohdistaminen Suomessa 

asuvalle osakkaalle on mielekästä vain niissä tapauksissa, joissa väliyhteisön sijaintimaan 

verorasitus on oleellisesti Suomen verorasitusta pienempi. Jotta yhteisö kuuluisi väliyhteisölain 
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soveltamisalan piiriin, ulkomaisen väliyhteisön tuloverotuksen tosiasiallisen tason on oltava 

alhaisempi kuin 3/5 Suomessa sijaitsevan yhteisön verotuksen tasosta. Verotuksen taso on Suomen 

väliyhteisölain mukaan laskettava ns. efektiiviseen verotasoon pohjautuvaa vertailua käyttämällä. 

Tämä tarkoittaa, että väliyhtiön asuinvaltiossaan tosiasiallisesti maksamaa veroa verrataan siihen 

veroon, jonka yhtiö olisi joutunut samasta tulosta maksamaan, jos se olisi ollut suomalainen.  

 

Suomen väliyhteisölainsäädäntöä sovelletaan useista muista valtioista poiketen pääsääntöisesti 

kaikenlaiseen väliyhteisötuloon. Menetelmän, jossa erilaisten tulotyyppien ja niihin kohdistuvan 

verotuksen arvioinnilta vältytään, katsotaan olevan hallinnollisesti huomattavasti kevyempi ja 

aiheuttavan vähemmän tulkintaongelmia. Saman yhteisön tuloihin voi liittyä niin aktiivisesta kuin 

passiivisesta liiketoiminnasta saatuja tuloja, joihin liittyvien kustannusten oikeudenmukainen 

kohdentaminen saattaa olla vaikeaa. Myös tulotyyppien erilaiset nimitykset eri valtioissa saattavat 

aiheuttaa ongelmia. 

 

Suomen väliyhteisölaissa on kaksi poikkeusta, jotka mahdollistavat tietyntyyppisen tulon 

vapautumisen väliyhteisölain soveltamiselta. Ensimmäinen poikkeus lain soveltamisalasta 

toiminnan luonteen perusteella koskee väliyhteisöä, joka harjoittaa asuinmaassaan teollista 

tuotantotoimintaa tai on osakeyhtiölain (734/78) 1 luvun 2 §:n mukainen holdingyhtiö, joka saa 

tulonsa pääasiallisesti tuotantotoimintaa harjoittavalta yhtiöltä. Myöhemmin lainkohtaa tehtiin vielä 

lisäys, jonka mukaan vapautus koskee myös laivanvarustustoiminnasta saatavia tuloja. Poikkeuksen 

perusteluna on Suomen elinkeinoelämän kilpailukykyyn liittyvät syyt, ulkomaisten tytäryhteisöjen 

kilpailuedellytysten varmistaminen sijaintivaltiossaan sekä se, ettei tuotannollinen toiminta 

tyypillisesti kuulu väliyhteisöjä hyväksikäyttämällä tapahtuvaan veropakoon.  
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Toinen poikkeus koskee väliyhteisöjä, jotka toimivat valtiossa, jonka kanssa Suomella on voimassa 

oleva verosopimus. Tässä tapauksessa vapautuksen saamisen edellytyksenä on, että kyseisen valtion 

yhteisöverotusta on pidettävä Suomen yhteisöverotusta vastaavana. Kuten aikaisemmin todettiin, 

Suomella ei ole verosopimuksia ns. verokeidasvaltioiden kanssa. Tämä taasen tarkoittaa, että 

valtioissa, joiden kanssa Suomella on verosopimus, yhtiöverotuksen taso on yleensä vastaavalla 

tasolla kuin Suomessa. Eräissä maissa on kuitenkin olemassa tiettyjä yhtiölajeja, toimialoja tai 

alueita koskevaa verohuojennuslainsäädäntöä, jonka nojalla yhtiöverotuksen taso yksittäisissä 

tapauksissa saattaa jäädä huomattavasti alle Suomen tason. Lain nojalla on laadittu ns. valkoinen 

lista valtioista, joiden yhtiöverotuksen tason katsotaan vastaavan Suomen tasoa. Verotuksellisesti 

edullisina pidetyistä valtioista esimerkiksi Hollanti kuuluu kyseiselle listalle, Irlanti ja Sveitsi taasen 

eivät kuulu. (Linnakangas & Viio 1997, 253-254.) 

 

Velan ja oman pääoman erilainen kohtelu verotuksessa voi joissain tapauksissa johtaa 

alikapitalisointiin (thin capitalization), mikä tarkoittaa sitä, että tytäryrityksen rahoittamisessa 

käytetään liian paljon vierasta pääomaa oman pääoman sijasta. Tämä luonnollisesti johtuu siitä, että 

vieraasta pääomasta maksetut korvaukset ovat verotuksessa vähennyskelpoisia menoja, kun taas 

oman pääoman käytöstä maksetut korvaukset eivät ole vähennyskelpoisia. Lisäksi, kun yritykset 

toimivat useissa eri valtioissa, tytäryrityksen maksamiin osinkoihin voi kohdistua kaksinkertaista 

verotusta, mikä lisää edelleen vieraan pääoman suhteellista edullisuutta. Alikapitalisoinnin 

seurauksena tytäryritysten sijaintivaltiot menettävät verotuloja, minkä takia monet maat ovatkin 

ottaneet käyttöön alikapitalisointia ehkäiseviä määräyksiä. Osa vieraasta pääomasta voidaan 

verotuksessa esimerkiksi tulkita omaksi pääomaksi, jolloin siitä maksettavia korvauksia ei enää 

voida verotuksessa vähentää. Korkoja voidaan verotuksessa muutekin kohdella samalla tavalla kuin 

osinkoja, mikäli yrityksen velan suhde omaan pääomaan ylittään jonkin tietyn rajan. (Rohatgi 2002, 

396-399.) 
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Suomen verolaeissa ei suoranaisesti ole alikapitalisointia koskevia määräyksiä. On tosin 

mahdollista, että ulkomainen koronsaajaa joutuukin maksamaan Suomesta saamastaan korosta 

lähdeveron,  mikäli kyseistä lainaa voidaan pitää omaan pääomaan rinnastettavana. Tällä ei tosin 

ole sinänsä merkitystä korkojen vähennysoikeuteen, eikä tilanteeseen välttämättä liity 

alikapitalisointia. Korkojen vähennysoikeus voidaan Suomessa sen sijaan evätä yleisen veronkiertoa 

koskevan lain perusteella, VML § 28, tai peiteltyä voitonsiirtoa koskevan lain, VML §  31  

perusteella. Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että alikapitalisointi ei Suomessa yksinään riitä 

korkojen vähennysoikeiden menettämiseen. (Helminen 2002, 208-209.) 
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6 TUTKIMUSTULOKSIA VEROSUUNNITTELUSTA 

 

6.1 Yrityksen voiton ja verokannan välinen yhteys 

 

Seuraavaksi on tarkoitus esitellä empiirisiä tutkimuksia, joilla pyritään selvittämään yritysten 

raportoimien voittojen ja verokantojen välistä yhteyttä. Regressiomalleissa käytettävät muuttujat on 

pyritty valitsemaan siten, että tulokset kuvaisivat mahdollisimman tarkasti juuri verotuksen 

vaikutusta.  

 

Grubert ja Mutti (1991) tutkivat hyödyntävätkö Amerikkalaiset monikansalliset yhtiöt 

mahdollisuutta siirtää tuloja alhaisemman verotuksen maahan ja lisääkö tulojen siirtämisen 

mahdollisuus reaali-investointeja alhaisen verotuksen maihin. Tutkimuksessaan he vertailevat 

maakohtaisten voittomarginaalien ja verokantojen välistä suhdetta. Mikäli yritykset siirtävät 

verotettavaa tulosta alhaisemman verotuksen maahan, verojen jälkeisen voittomarginaalin pitäisi 

olla negatiivisesti korreloitunut kyseisen maan verokannan kanssa. Verotuksen tason mittareina 

käytetään sekä nimellistä verokantaa että keskimääräistä efektiivistä veroastetta. Voiton mittarina 

käytetään taasen kirjanpidollisen voiton suhdetta myyntiin ja pääomaan. On olemassa tietenkin 

mahdollisuus, että joissain maissa voittomarginaalit ovat yleisesti suuria, riippumatta niinkään 

verotuksen tasosta. Koska voitot ovat todennäköisesti suurempia nopeasti kasvavissa maissa, 

tutkimukseen otettiin yhdeksi muuttujaksi mukaan bruttokansantuotteen kasvuvauhti.  

 

Grubertin ja Muttin saamat empiiriset tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että yritykset todella 

siirtävät osan tuloksestaan alhaisemman verotuksen maahan. Veroaste on erittäin merkitsevä 

muuttuja jokaisessa voittojen tasoa selittävässä regressiossa. Tuloksista käy niinikään selväksi, että 

regressiomallit, joissa selittäjänä käytetään nimellistä veroastetta, saavat suuremman selitysasteen 
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kuin mallit, joissa selittävänä muuttujana on keskimääräinen efektiivinen veroaste. Ainoa poikkeus 

edelliseen on malli, jossa on huomioitu bruttokansantuotteen kasvuvauhti. Empiiristen tulosten 

perusteella voidaan olettaa, että maassa, jossa veroaste on 40%, yritykset raportoivat voittoa noin 

5,6% myynnistä. Sen sijaan maassa, jossa veroaste on 20% voittoa raportoidaan noin 12,6%.   

Grubertin ja Muttin tekemän tutkimuksen perusteella voidaan myös todeta, että yritysten sisäisten 

liiketapahtumien määrä ulkomaisten tytäryritysten kanssa on suurempi, jos kyseinen tytäryritys 

sijaitsee alhaisemman verokannan maassa; liiketapahtumien määrää lisäämällä myös 

mahdollisuudet tuloksen siirtämiseen kasvavat.  

 

Hines ja Rice (1994) tutkivat myös siirtävätkö Amerikkalaiset yritykset voittojaan ja toimintojaan 

verotuksellisesti edullisempiin kohteisiin. Heidän mukaansa alhainen verotus houkuttelee yrityksiä 

kahdella tavalla. Toinen on jo edellä mainittu mahdollisuus tuloksen järjestelyyn, mutta 

huomioitava on myös se, että alhaisempi verotus saattaa tehdä joistain aikaisemmin tappiollisista 

toiminnoista voitollisia. Hinesin ja Ricen tekemien estimointien perusteella saadaan vahvistusta 

käsitykselle, että verotus todella vaikuttaa yritysten raportoimien voittojen tasoon. Heidän 

mukaansa yhden prosenttiyksikön nousu verokannassa vähentää raportoituja voittoja kolme 

prosenttia. Tulosten perusteella voidaan niinikään todeta, että prosenttiyksikön lasku verokannassa 

lisää tytäryrityksen työvoiman ja pääoman määrää kyseisessä valtiossa noin kolmella prosentilla. 

Eli alhaisempi verotus lisää suoria sijoituksia. Erillisellä estimoinnilla saatujen tulosten mukaan 

äärimmäisessä tilanteissa, eli jos esimerkiksi verokanta on alunperin ollut nolla ja se nousee siitä 

yhteen, prosenttiyksikön muutos verokannassa laskee raportoidun voiton määrää 20 %. Samoin 

voidaan todeta, että verotuksella ei enää ole vaikutusta, jos verokanta on yli 43 %. 

 

 Edellä mainittujen ohella monet muutkin tutkimukset ovat päätyneet siihen lopputulokseen, että 

kansainväliset yritykset siirtävät tuloja alhaisemman verotuksen maihin. Esimerkiksi Hines (1999) 
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käy kokooma-artikkelissaan näitä empiirisiä tutkimuksia laajasti läpi. Eri tutkimusten tulokset 

antavat yhdenmukaisesti vahvistusta sille, että yritykset pyrkivät aktiivisesti alentamaan 

kokonaisverorasitustaan siirtelemällä tulosta verotuksellisesti edullisiin kohdemaihin.  

 

Vähemmälle huomiolle tutkimuksissa on jäänyt se, millä keinoin yritykset tulostaan järjestelevät, 

miten tuloksen järjestelyn mahdollisuudet vaihtelevat erityyppisten yritysten välillä ja mitä 

vaikutusta tällä on yritysten investointikäyttäytymiseen. Niinikään aikaisemmat tutkimukset ovat 

pääsääntöisesti kiinnittäneet huomiota vain tulojen pois siirtämiseen korkean verotuksen maasta. On 

kuitenkin todettava, että myös investoinneilla korkeamman verotuksen maihin on vaikutusta 

tuloksenjärjestelyn mahdollisuuksiin. Eräs kiinnostavimmista kysymyksistä on myös se, minkä 

tyyppisiä tuloja yritykset useimmiten siirtävät. Yleisesti voidaan olettaa, että siirrot liittyvät usein 

tutkimus- ja tuotekehityksestä sekä muista aineettomasta omaisuudesta saataviin korvauksiin, sekä 

lainojen korkoihin. 

 

6.2 Verotusmenetelmien vaikutus yritysten käyttäytymiseen 

 

Kuten on todettu tuloksenjärjestely aiheuttaa yrityksille kustannuksia, ja liian aggressiivisesta 

järjestelystä saattaa seurata viranomaissanktiota. Lisäksi konsernin kotimaan kaksinkertaisen 

verotuksen poistamisessa käyttämällä menetelmällä saattaa olla vaikutusta yritysten 

käyttäytymiseen. Varhaisimman aiheesta tehdyn tutkimuksen mukaan konsernin kotimaan 

käyttämällä verotusmenetelmällä tosin ei ole vaikutusta yritysten investointipäätöksiin. Hartmanin 

(1985) perusteluna kyseiselle väittämälle oli, että vaikka yritysten kotimaat verottaisivatkin 

ulkomaisia tuloja, joko hyvitys- tai vapautusmenetelmää käyttäen, verotuksen kohteena on yleisesti 

ainoastaan kotimaahan kotiutetut voitot. Mikäli voittoja ei kotiuteta vaan ne sijoitetaan tytäryhtiön 
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sijaintimaasta suoraan uuteen kohteeseen, ei kotimaan käyttämällä verojärjestelmällä ole 

merkitystä. Hartmanin mukaan sillä ei myöskään ole merkitystä onko yrityksellä yli- vai alijäämä 

ulkomaisista hyvityksistä. Monet myöhemmät tutkimukset ovat antaneet jokseenkin erilaisia 

lopputuloksia. Esimerkiksi Leechorin ja Mintzin (1993) mukaan konsernin kotimaan 

verotusmenetelmä vaikuttaa myös tytäryrityksen pidätetyillä voittovaroilla tehtyihin investointeihin 

ja sitä kautta verotusmenetelmällä on yleisimminkin vaikutusta kansainvälisten konsernien 

käyttäytymiseen. 

 

Myös monissa amerikkalaisissa tutkimuksissa on vertailtu verotusmenetelmän vaikutusta yritysten 

käyttäytymiseen. Yhdysvalloissa on tällä hetkellä käytössä hyvitysmenetelmä, lisättynä 

lykkäysedulla. Yleisenä pelkona on ollut, että siirtyminen vapautusmenetelmää johtaisi verotulojen 

romahtamiseen yritysten lisätessä investointeja alhaisen verotuksen valtioihin. Grubertin ja Muttin 

(2001) tekemien estimointien perusteella pelko on turha. Heidän mukaansa siirtyminen 

vapautusmenetelmään päinvastoin kasvattaa veroparatiiseihin suuntautuvien investointien 

efektiivistä veroastetta. Tämä johtuu siitä, että lykkäysedun johdosta yritykset voivat jo nykyisen 

järjestelmän aikana välttää kotimaahan maksetun veron pidättämällä voittovarat alhaisen verotuksen 

valtiossa. Grubertin ja Muttin mukaan valtioista, joissa efektiivinen veroaste on alle 10 

prosenttiyksikköä, ainoastaan alle 7 %:a tytäryhtiön tuloksesta kotiutetaan emoyhtiön kotimaahan.  

Tulokset paljastavat myös, että voittojen kotiuttamisaste on miltei nolla tytäryhtiön 15:n 

ensimmäisen toimintavuoden aikana. Efektiivisen veroasteen nousua siirryttäessä 

vapautusmenetelmään selittää myös se, että siirtymisen seurauksena myös rojaltit tulisivat 

täydellisen verotuksen piiriin. Tällä hetkellä useimmissa tapauksissa amerikkalaiset yritykset ovat 

voineet välttää rojaltien verotuksen osingoista kertyneiden ylimääräisten hyvitysten avulla. 

Tutkimuksen tulokset ovat tältä osin saman suuntaisia Hartmanin havaintojen kanssa. Grubert ja 
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Mutti toteavat niinikään, että konsernit, joilla on ylijäämä ulkomaisista hyvityksistä eivät ole yhtään 

herkempiä veroasteiden eroille kuin konsernit, joilla on alijäämä ulkomaisista hyvityksistä.     

 

Esimerkiksi Amerikassa, joka oli aikaisemmin esitetyn Hinesin ja Ricen tutkimuksen kohteena, 

sovelletaan hyvitysmenetelmää eli tällöin ulkomaiset verot hyvitetään emon kotimaan verorasitusta 

laskettaessa. Jos yritys siis siirtää osan tuloksestaan alhaisemman verotuksen maahan, pienenevät 

myös konsernin ulkomaiset verohyvitykset. Eli tuloksen siirtäminen tulee kyseeseen lähinnä 

yrityksillä, joilla on ylijäämä ulkomaisista hyvityksistä. Toisaalta tilanteessa, jossa emoyhtiön 

kotimaa soveltaa vapautusmenetelmää, vapautusta ei välttämättä myönnetä tulosta, josta ulkomaille, 

esimerkiksi veroparatiisiin, maksetun veron osuus on erittäin pieni. 

 

6.3 Tuloksenjärjestelyn toteuttamisen välineet 

 

Useat empiiriset tutkimukset, joilla on pyritty selvittämään yritysten tuloksen siirtelyä alhaisemman 

verotuksen piiriin, kiinnittävät vain vähän huomiota niihin keinoihin, joiden avulla yritykset 

toteuttavat tuloksenjärjestelyä. Kyseisissä tutkimuksissa tyydytään usein vain toteamaan, että 

voittomarginaalit ovat suurempia alhaisemman verotuksen maissa ja että syy siihen on useimmiten 

yritysten harjoittama tuloksenjärjestely. Grubert (2003a) pyrkii tutkimuksessaan kiinnittämään 

huomiota juuri näihin keinoihin, jotka mahdollistavat tuloksen siirtämisen. Luvussa 4 esitetyn 

teoreettisen mallin mukaisesti Grubertin pääasiallisena tutkimuksen kohteena ovat aineettomasta 

omaisuudesta maksetut rojaltit ja velkojen korot.  

 

Aineistona Grubertin tutkimuksessa on veroviranomaistiedot 7500 suurimmasta amerikkalaisesta 

kansainvälisestä konsernista. Selitettävänä muuttujana regressiossa on voittojen suhde myyntiin. 

Selittäjinä toimivat esimerkiksi yrityksen ikä, emoyrityksen kotimaisten voittojen suhde myyntiin, 
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emoyrityksen tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan laajuus suhteessa myyntiin, emoyhtiön 

markkinointikulujen suhde myyntiin, paikallinen nimellinen veroaste ja yrityksen velkaisuusaste. 

Tulosten mukaan sekä tutkimus- ja tuotekehitystoiminta että mainostaminen vaikuttavat 

merkittävästi voittojen suuruuteen. Niinikään käy selväksi, että hyvin kannattavalla emoyhtiöllä on 

myös kannattavampia tytäryrityksiä. Paikallisella verokannalla on erittäin merkitsevä negatiivinen 

vaikutus raportoituihin voittoihin. Verokannan lasku esimerkiksi 45 prosentista 15 prosenttiin, lisää 

raportoitua kannattavuutta yli kolmasosan. Kun testataan aineettoman omaisuuden ja paikallisen 

verokannan yhteisvaikutusta, huomataan, että verokannan ja tutkimus- ja tuotekehityksen 

yhteismuuttuja on negatiivinen ja tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan markkinoinnin ja verokannan 

yhteismuuttuja saa miltei arvon nolla. Tämä tarkoittaa sitä, että tuloja, jotka liittyvät esimerkiksi 

patentteihin tai tietotaitoon, siirretään korkean verotuksen maasta matalan verotuksen maahan, 

mutta markkinoinnista peräisin olevia tuloja ei siirretä. Niinikään yhteismuuttujien mukaan 

ottaminen malliin, pienentää paikallisen verokannan yksittäisvaikutusta noin 50 %:a. Tämä voidaan 

taasen tulkita niin, että puolet kannattavuuden erosta korkean ja matalan verotuksen maan välillä, 

selittyy aineettomasta omaisuudesta saatavien tulojen siirroilla. Kun regressioon otetaan mukaan 

verokannan ja emoyrityksen kotimaisen kannattavuuden huomioiva yhteismuuttuja, pienenee 

verokannan yksittäisvaikutus edelleen menettäen tilastollisen merkittävyytensä. Velkaisuusasteen 

ottaminen yhdeksi selittäväksi muuttujaksi poistaa verokannan yksittäisvaikutuksen käytännössä 

kokonaan. Kannattavuuserot korkean ja matalan verotuksen maiden välillä voidaan siis selittää 

miltei kokonaan rojaltien ja velan uudelleen allokoinnin avulla. (Grubert , 2003a, 226-230) 

 

Siirtohinnoittelua koskevien säännösten avulla pyritään vaikuttamaan siihen, että verokantojen erot 

eivät vaikuttaisi yritysten päätöksiin esimerkiksi siitä, ostetaanko jokin palvelu riippumattomalta 

osapuolelta vai samaan konserniin kuuluvalta yritykseltä. Voidaan kuitenkin olettaa, että mikäli 

yritykset voivat käyttää siirtohinnoittelua verosuunnittelun välineenä, useimmiten päädytään 
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sisäisten transaktioiden suosimiseen. Grubert testaa tutkimuksessaan myös hypoteesia, että 

tytäryritykset niin erittäin korkean kuin erittäin matalankin verotuksen maassa tekevät enemmän 

konsernin sisäisiä liiketoimia. Empiiriset tulokset antavat vahvistusta kyseiselle käsitykselle. 

Vaikutus on vielä normaalia voimakkaampi tutkimus- ja tuotekehitysintensiivisten yritysten osalta. 

Tosin kyseiset yritykset käyvät sisäistä kauppaa enemmän myös ilman verotuksen vaikutustakin. 

 

6.4 Valtioiden reagointi konsernien tuloksenjärjestelyyn 

 

Yritysten tuloksenjärjestelyn seurauksena valtioiden on erittäin haasteellista verottaa 

kansainvälisten konsernien tuloksia. Globaalissa taloudessa on pidetty tarkoituksenmukaisena, että 

valtion käyttämä yhtiöverokanta ei ole merkittävästi muiden valtioiden käyttämää verokantaa 

korkeampi. Tällä pyritään siihen, että yritykset pitäisivät valtioita varteenotettava sijaintimaana 

toiminnalleen. Kuten jo on useasti todettu, yritykset saattavat kuitenkin siirtää verotettavan tuloksen 

johonkin toiseen valtioon. Valtioiden verotulojen kasvattamiseksi ei siis vielä riitä, että yritys 

investoisi kyseiseen maahan vaan oleellista on, että yritys myös raportoisi osan voitoistaan siellä. 

Peralta, Wauthy ja Ypersele (2006) pohtivat tutkimuksessaan missä määrin valtioiden tulisi puuttua 

tuloksensiirtelyyn. He tuovat esille, että eräät valtiot ovat valinneet strategiakseen olla puuttumatta 

ollenkaan tuloksensiirtelyyn ja sitä kautta kyseisiä valtiota on pidetty hyvinä sijaintimaina 

ulkomaisille tytäryrityksille. Valtiot ovat perustelleet löysää kontrollia myös sillä, että esimerkiksi 

siirtohinnoittelun tarkasta valvonnasta aiheutuu myös valtioille merkittäviä kustannuksia. 

Löysemmän kontrollin maissa yleinen yhtiöverokanta on pidetty kuitenkin verrattain korkealla 

tasolla, jolla on pyritty kompensoimaan tuloksenjärjestelyistä johtuva verotulojen pienentyminen.  

Korkea verokanta on tietenkin rasite puhtaasti kotimaisille yrityksille, joilla ei ole mahdollisuutta 

kansainväliseen verosuunnitteluun. Kansainvälisille konserneille korkeampi verokanta ei sen sijaan  
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ole ongelma, koska ne pystyvät tuloksenjärjestelyn avulla muokkaamaan tuloksensa sellaiseksi, 

kuin verotus näkökohdat huomioon ottaen on järkevää. Löysä kontrolli tuloksenjärjestelyyn on siis 

yksi verokilpailun väline ja selittävä tekijä yritysten sijaintipäätöksille.        

 

6.5 Rahoitusyhtiön käytön vaikutus pääomankustannukseen ja efektiivisiin 

veroasteisiin 

 

Rahoitusyhtiön käytön vaikutukset pääomankustannukseen ja konsernien kohtaamiin efektiivisiin 

veroasteisiin voivat vaihdella suuresti sen mukaan, missä valtioissa emoyritys ja tytäryritykset 

sijaitsevat. Täten rahoitusyhtiöiden toiminnan vaikutuksista ei ole olemassa mitään yleistä teoriaa. 

Kansainvälisten konsernien lukuisat mahdollisuudet toimintojensa organisoimiseen, vaikeuttavat 

myös yleisen teorian luontia. Rahoitusyhtiöiden vaikutuksista pääoman kustannuksiin voidaan sen 

sijaan kuitenkin tehdä laskelmia koskien, jotain tiettyä yksittäistä tapausta, jossa tietyt oletukset 

toteutuvat.  

 

Euroopan komission (2001, 176-192) tekemässä raportissa tutkitaan rahoitusyhtiön käytön 

vaikutuksia pääoman kustannukseen saksalaisen ja englantilaisen emoyrityksen tapauksessa. 

Laskelmien perusteella käy selväksi, että rahoitusyhtiön käyttö laskee ulkomaisten investointien 

pääomankustannusta selvästi kotimaisiin investointeihin verrattuna. Vaikutus on suurempi, kun 

emoyrityksen kotimaana on Saksa.  Saksalaisen emoyrityksen tapauksessa pääomankustannus laski 

kymmenessä tapauksessa neljästätoista. Rahoitusyhtiön vaikutus on keskimäärin kuitenkin melko 

vähäinen, kun pääomankustannuksia verrataan pelkästään ulkomaisten investointien kesken. 

Englannin verojärjestelmän ominaisuuksista johtuu, että rahoitusyhtiön käytöllä ei juuri ole 

pääomankustannusta alentavia vaikutuksia, mikäli emoyrityksen kotimaana on Englanti.  
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Mikäli kansainvälinen konserni pystyy rahoitusyhtiön avulla hyödyntämään korkomenojen 

vähennysoikeuden kahteen kertaan, on tällä luonnollisesti pääomankustannusta alentava vaikutus. 

Mintz (2000) tutkii työssään juuri sitä, mitä vaikutuksia rahoitusyhtiön käytöllä on 

pääomankustannukseen ja yrityksen kohtaamiin efektiivisiin veroasteisiin. Laskelmissaan hän 

huomioi myös korkojen kaksinkertaisen vähennysoikeuden. Mintzin tekemien yksinkertaistettujen 

laskemien perusteella voidaan todeta esimerkiksi se, että rahoitusyhtiön käytön seurauksena 

pääoman efektiivinen veroaste tytäryrityksen sijaintimaassa alenee merkittävästi. Mintzin tekemien 

oletusten perusteella efektiivinen veroaste tytäryrityksen sijaintimaassa on 15 %, jos tytäryrityksen 

rahoittamiseen käytetään pelkästään kotimaisia voittovaroja. Jos sen sijaan rahoitus siirretään 

emoyhtiöltä tytäryritykselle rahoitusyhtiön kautta, voi efektiivinen veroaste olla jopa –5 %.  

 

Myös Grubert (2003b) päätyi laskelmissaan lopputuloksiin, joiden mukaan rahoitusyhtiöiden 

aggressiivisella käytöllä voidaan merkittävästi keventää kansainvälisen konsernin globaalia 

verotaakkaa. Hänen mukaansa rahoitusyhtiön käyttö alentaa efektiivisiä veroasteita niin korkean, 

kuin matalakin verotuksen valtiossa toimivien tytäryritysten osalta. Mintzin ja Grubertin tulokset 

eivät luonnollisesti ole täysin yleistettävissä, mutta ne tuotavat kuitenkin esille rahoitusyhtiön 

käytön vaikutuksia. Rahoitusyhtiön käytön voidaan kuitenkin todeta alentavan perinteistä 

investointien ja verotuksen välistä riippuvuussuhdetta, koska pääomankustannus ja efektiiviset 

veroasteet pienevät käytön seurauksena myös korkean verotuksen valtioissa, mikä taasen lisää 

korkean verotuksen valtioihin suuntautuvien investointien määrää.   
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7 LOPPUPÄÄTELMÄT  

 

Tässä työssä tarkasteltiin mahdollisuuksia, joiden avulla kansainväliset konsernit pystyvät 

pienentämään globaalia verorasitustaan. Työssä esiteltiin empiirisiä tutkimuksia, jotka todistavat, 

että yritysten eri valtioissa raportoimat voitot riippuvat kyseisten maiden verokannoista. 

Alhaisemman verotuksen maissa yritysten raportoimat voittomarginaalit olivat huomattavasti 

suurempia kuin korkeamman verotuksen valtioissa. Pääasiallisena tutkimuksen kohteena oli velasta 

maksettavien korkojen ja aineettoman omaisuuden käytöstä maksettujen korvausten käyttäminen 

tuloksenjärjestelyn välineinä. Molempien välineiden käytöstä esiteltiin myös teoreettiset mallit.  

 

Mintzin ja Smartin (2004) mallin mukaan kansainvälinen konserni voi hyödyntää eri maiden 

verokantojen välisiä eroja tytäryritysten välisen otto- ja antolainausstrategian kautta. Mallin ideana 

on, että korkean verotuksen maassa toimivat tytäryritykset käyttävät paljon vierasta pääomaa, 

jolloin velkojen koroista aiheutuvasta verovähennysoikeudesta saadaan maksimaalinen hyöty. 

Kyseiset korot ilmoitetaan taasen alhaisen verotuksen maassa toimivan tytäryrityksen veronalaisena 

tulona, jolloin niistä maksettava vero saadaan minimoitua. Mintzin ja Smartin mallin mukaan 

investoinnit kaikkiin korkean verotuksen maihin kasvavat, mikäli tulojen siirtäminen on mahdollista 

ja valtioiden verokantojen välillä on eroja, joita yritykset voivat hyödyntää. Tämä taasen pienentää 

suorien sijoitusten ja verotuksen välistä riippuvuutta.      

 

Grubertin (2003a) mallin perusteella nähdään, miten tuloksen siirtämisen mahdollisuudet lisäävät 

konsernien sisäisten liiketoimien määrää ja investointeja sekä korkean että matalan verotuksen 

maihin. Uuden investoinnin efektiivisen veroasteen laskun suuruus, joko korkean tai matalan 

verotuksen maassa, riippuu siitä miten paljon investointien lisäys kyseiseen maahan lisää 

tuloksenjärjestelyn mahdollisuuksia. Mallin mukaan voidaan myös todeta, että aineeton omaisuus 
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voi edistää tuloksenjärjestelyä kahden eri kanavan kautta: lisäämällä yritysten sisäisiä transaktioita 

tai lisäämällä yritysten sisäisissä liiketoiminnassa käyttämän hinnoittelun epävarmuutta ja siten 

pienentäen aggressiivisen hinnoittelupolitiikan kustannusta.  

 

Grubertin empiiristen tulosten mukaan puolet kannattavuuksien eroista korkean ja matalan 

verotuksen maiden välillä voidaan selittää aineettoman omaisuuden käytöstä maksettujen 

korvauksien avulla. Toinen puolisko selittyy miltei kokonaan velkojen korkojen käytöllä 

tuloksenjärjestelyn välineenä.   

 

Tässä työssä tarkasteltiin myös sitä, miten kansainväliset konsernit voivat toiminnassaan hyödyntää 

ulkomaisia väliyhteisöjä. Väliyhteisöjen avulla konsernit voivat esimerkiksi hyödyntää 

verokeitaiden verosopimusverkostoja ja sitä kautta pienentää kokonaisverorasituksiaan. Erityisesti 

voittojen kotiuttamistilanteissa verosopimusten merkitys korostuu. Työssä esiteltiin kaksi eri 

väliyhteisötyyppiä ja tuotiin esille keinoja, joita ne tarjoavat yrityksen verosuunnitteluun. 

 

Holdingyhtiön käyttö on erittäin tehokas verosuunnittelun väline esimerkiksi tilanteessa, jossa 

emoyritys haluaa kotiuttaa ulkomaisen tytäryrityksen realisoinnista syntyneitä voittovaroja. 

Omaisuuden realisoinnista syntyneiden tulojen verotusta on perinteisesti pidetty ulkomaisia 

investointeja vähentävänä asiana. Väliyhteisöjen käytön avulla kyseinen ongelma voidaan, ainakin 

joissain tapauksissa, kokonaan poistaa, mikä omalta osaltaan lisää ulkomaisten investointien 

kiinnostavuutta. Holdingyhtiön avulla voidaan niinikään pienentää kotiutettujen osinkojen 

verorasitusta.  

 

Rahoitusyhtiön avulla monikansalliset konsernit voivat siirtää varoja konsernin sisällä 

verotuksellisesti edullisella tavalla. Rahoitusyhtiön avulla voidaan myös maksimoida korkojen 
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vähennysoikeudesta syntyvä verohyöty. Työssä todettiin myös, että rahoitusyhtiöiden avulla 

yritykset voivat alentaa ulkomaiseen investointiprojektiin liittyvää pääomankustannusta, mikä lisää 

investointien määrää niin korkean kuin matalankin verotuksen valtiossa. 

 

Väliyhteisöjen käyttöä on viime aikoina kuitenkin alettu eri valtioiden toimesta rajoittamaan. Tämä 

johtuu siitä, että valtiot ovat huolissaan verotulojensa vähentymisestä. Väliyhteisöjen tuottamia 

veroetuja rajoitetaan esimerkiksi väliyhteisölainsäädännöllä ja alikapitalisointia rajoittavilla 

määräyksillä. Tämä taasen vähentää, ja joissain tapauksissa jopa poistaa kokonaan, väliyhteisöjen 

käytöstä saatavia verotuksellisia etuja.        
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