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Laki
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b § ja 17 b §:n 1 moment-

ti, 
sellaisina kuin ne ovat, 14 b § laissa 1041/2006 sekä 17 b §:n 1 momentti laissa

1704/2015, sekä 
lisätään lakiin uusi 14 d ja 14 e § sekä 32 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 907/2001,

565/2004, 1079/2005 ja 1041/2006, uusi 5 momentti, jolloin nykyinen 5 ja 6 momentti
siirtyvät 6 ja 7 momentiksi, seuraavasti: 

2 luku

Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus

14 b §

Siirtohinnoitteludokumentoinnin sisältö

Siirtohinnoitteludokumentointiin on sisällytettävä seuraavat tiedot konsernista:
1) organisaatiorakenne;
2) kuvaus liiketoiminnasta;
3) kuvaus aineettomaan omaisuuteen liittyvästä toiminnasta;
4) kuvaus rahoitustoiminnasta;
5) tilinpäätös tai sen puuttuessa vastaavat olemassa olevat tiedot; 
6) tiedot rajat ylittävää tulon allokointia koskevista verotuksen ennakollisista kannan-

otoista ja sopimuksista.
Siirtohinnoitteludokumentointiin on sisällytettävä seuraavat tiedot verovelvollisesta:
1) organisaatio- ja hallintorakenteen kuvaus;
2) tiedot liiketoiminnasta;
3) kuvaus etuyhteyssuhteista;
4) tiedot etuyhteyssuhteessa tehdyistä liiketoimista sekä yrityksen ja sen kiinteän toi-

mipaikan välisistä toimista; 
5) toimintoarviointi etuyhteyssuhteessa tehdyistä liiketoimista sekä yrityksen ja sen

kiinteän toimipaikan välisistä toimista;
6) vertailuarviointi ja käytettävissä oleva tieto vertailukohteista;
7) kuvaus siirtohinnoittelumenetelmästä ja sen soveltamisesta; 
8) tilinpäätös tai sen puuttuessa vastaavat olemassa olevat tiedot; 
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9) sellaiset verovelvollisen etuyhteyssuhteissa tekemiä liiketoimia koskevat verotuk-
sen ennakolliset kannanotot ja sopimukset, joita Suomi ei ole antanut tai joissa Suomi ei
ole sopimusosapuolena.

Konsernilla tarkoitetaan kirjanpitolain 1 luvun 6 §:ssä tai vastaavissa ulkomaisissa
säännöksissä tarkoitettua konsernia. Edellä olevaa 1 momenttia sovelletaan myös sellai-
seen konserniin kuulumattomaan ulkomaiseen yritykseen, jolla on Suomessa kiinteä toi-
mipaikka.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan esittää vain sen itsenäisesti toimivan ja
eroteltavissa olevan liiketoiminta-alueen osalta, johon verovelvollinen kuuluu. Koko kon-
sernin keskitetyt toiminnot ja liiketoimet on kuitenkin aina sisällytettävä 1 momentin mu-
kaisesti konsernia koskeviin tietoihin. Verovelvollisen on Verohallinnon kehotuksesta
esitettävä 1 momentissa tarkoitetut tiedot myös muiden liiketoiminta-alueiden osalta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ei edellytetä, jos verovelvollisen ja jokaisen
liiketoimen toisen osapuolen välillä tehtyjen liiketoimien yhteismäärä on verovuonna
enintään 500 000 euroa. Edellä 2 momentin 5—7 kohdassa tarkoitettuja tietoja ei edelly-
tetä, jos verovelvollisen ja liiketoimen toisen osapuolen välillä tehtyjen liiketoimien yh-
teismäärä on verovuonna enintään 500 000 euroa.

14 d §

Verotuksen maakohtainen raportti

Yleisesti verovelvollisen, joka on konsernin ylin emoyritys (selvitysvelvollinen), on an-
nettava Verohallinnolle tilikausittain laadittava maakohtainen raportti, jos: 

1) konserniin kuuluu selvitysvelvollisen lisäksi vähintään yksi ulkomainen osapuoli; ja
2) konsernituloslaskelman liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa selvitettävää

tilikautta edeltävällä tilikaudella. 
Konsernin ylimmällä emoyrityksellä tarkoitetaan yritystä, joka kirjanpitolain tai vas-

taavien ulkomaisten säännösten mukaan on velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöksen
tai sen olisi tehtävä näin, jos sen oman pääoman ehtoisilla osuuksilla käytäisiin kauppaa
verotuksellisen kotipaikan mukaisen lainkäyttöalueen arvopaperipörssissä. Lisäksi edel-
lytyksenä on, että se ei ole sellaisen osapuolen välittömässä tai välillisessä määräysvallas-
sa, jolla olisi velvollisuus laatia konsernitilinpäätös. 

Konsernituloslaskelmalla tarkoitetaan kirjanpitolain 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
kansainvälisten tilinpäätösstandardien tai vastaavien standardien mukaan laadittua kon-
sernituloslaskelmaa. Jos kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaista konsernitilin-
päätöstä ei ole laadittu, käytetään konsernitilinpäätöstä, joka on Euroopan unionin jäsen-
valtion tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kirjanpitolainsäädännön ja näiden
puuttuessa vastaavien säännösten mukainen.

Maakohtaisen raportin on velvollinen antamaan myös konserniin kuulumaton yleisesti
verovelvollinen, jolla on ulkomailla sijaitseva, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen
alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin
2011/16/EU, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivin 2011/16/EU muuttami-
sesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen
alalla annetulla neuvoston direktiivillä (EU) 2016/881, liitteessä III tarkoitettu kiinteä toi-
mipaikka ja jonka liikevaihto selvitettävää tilikautta edeltävällä tilikaudella on vähintään
750 miljoonaa euroa. 

Yleisesti verovelvollisen, joka ei ole konsernin ylin emoyritys, ja konserniin kuuluvan,
hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta
annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna di-
rektiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta
tietojenvaihdosta verotuksen alalla annetulla neuvoston direktiivillä (EU) 2016/881, liit-
teessä III tarkoitetun kiinteän toimipaikan (toissijainen selvitysvelvollinen) on annettava
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tilikausittain Verohallinnolle maakohtainen raportti, jos konsernituloslaskelman liike-
vaihto selvitettävää tilikautta edeltävällä tilikaudella on vähintään 750 miljoonaa euroa ti-
likaudella. Lisäksi edellytyksenä on, että ulkomainen konsernin ylin emoyritys: 

1) ei ole velvoitettu laatimaan maakohtaista raporttia; 
2) verotuksellisesti asuu sellaisella Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevalla lain-

käyttöalueella, jonka kanssa Suomella on direktiivissä määritelty kansainvälinen sopimus
mutta ei tietojenvaihtosopimusta verotuksen maakohtaisesta raportista maakohtaisen ra-
portin antamista koskevaan määräaikaan mennessä; tai

3) verotuksellisesti asuu sellaisella lainkäyttöalueella, joka on syyllistynyt direktiivin
liitteen III kohdan 14 mukaiseen järjestelmälliseen laiminlyöntiin, ja Verohallinto on an-
tanut tästä tiedon. 

Toissijainen selvitysvelvollinen on ainoastaan velvollinen antamaan sen saamat tai
hankkimat hallussa olevat tiedot, jos ulkomainen konsernin ylin emoyritys on kieltäytynyt
antamasta tietoja ja kieltäytymisestä on annettu ilmoitus. 

Edellä 5 ja 6 momentissa esitettyä toissijaista maakohtaisen raportin tietojen antamis-
velvollisuutta ei ole, jos ulkomainen konsernin ylin emoyritys on osoittanut konserniin
kuuluvan osapuolen, jolla on verotuksellinen kotipaikka Euroopan unionissa, antamaan
vaatimusten mukaisen maakohtaisen raportin. Tietojen antamisvelvollisuutta ei ole myös-
kään, jos ulkomainen konsernin ylin emoyritys on nimennyt toisen konserniin kuuluvan
osapuolen (nimetty selvitysvelvollinen) toimittamaan maakohtaisen raportin tämän sellai-
sen verotuksellisen kotipaikan veroviranomaiselle, joka on Euroopan unionin ulkopuolel-
la. Lisäksi edellytyksenä on, että:

1) nimetyn selvitysvelvollisen verotuksellisen kotipaikan lainkäyttöalue edellyttää
maakohtaisen raportin antamista;

2) Suomen sekä nimetyn selvitysvelvollisen verotuksellisen kotipaikan mukaisen lain-
käyttöalueen välillä on tietojenvaihtosopimus maakohtaisesta raportista maakohtaisen ra-
portin antamista koskevaan määräaikaan mennessä; 

3) nimetyn selvitysvelvollisen verotuksellisen kotipaikan mukainen lainkäyttöalue ei
ole ilmoittanut Verohallinnolle järjestelmällisestä laiminlyönnistä; 

4) nimetyn selvitysvelvollisen verotuksellisen kotipaikan mukaiselle lainkäyttöalueel-
le on tehty ilmoitus maakohtaisen raportin antajasta; ja

5) Verohallinnolle on tehty ilmoitus nimetystä selvitysvelvollisesta.
Edellä olevaa 5—7 momenttia sovelletaan myös konserniin kuulumattomaan ulkomai-

seen yritykseen, jolla on Suomessa hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direk-
tiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU, sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on
kyse pakollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla annetulla neuvoston
direktiivillä (EU) 2016/881, liitteessä III tarkoitettu kiinteä toimipaikka. 

Verohallinnolle on annettava ilmoitus maakohtaisen raportin antajasta. Ilmoituksen an-
taa yleisesti verovelvollinen ja hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin
77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU, sellaisena kuin se
on viimeksi muutettuna direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pa-
kollisesta automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla annetulla neuvoston direk-
tiivillä (EU) 2016/881, liitteessä III tarkoitettu kiinteä toimipaikka, joka: 

1) kuuluu konserniin, jonka konsernituloslaskelman liikevaihto selvitettävää tilikautta
edeltävällä tilikaudella on vähintään 750 miljoonaa euroa ja johon kuuluu vähintään yksi
ulkomainen osapuoli; tai

2) kuuluu yritykseen, jonka liikevaihto on vähintään 750 miljoonaa euroa selvitettävää
tilikautta edeltävällä tilikaudella ja johon kuuluu vähintään yksi ulkomailla sijaitseva di-
rektiivin liitteessä III tarkoitettu kiinteä toimipaikka tai ulkomainen yritys, jolla on Suo-
messa sijaitseva direktiivin liitteessä III tarkoitettu kiinteä toimipaikka.
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Mitä 1—9 momentissa säädetään yleisesti verovelvollisesta, sovelletaan myös avoi-
meen yhtiöön ja kommandiittiyhtiöön sekä sellaiseen osapuoleen, joka on organisoitu
Suomen lakien mukaan mutta jolla ei ole verotuksellista kotipaikkaa Suomessa tai ulko-
mailla.

Edellä 9 momentin mukainen ilmoitus on annettava Verohallinnolle viimeistään selvi-
tettävän tilikauden viimeisenä päivänä. Maakohtainen raportti ja 6 momentin mukainen il-
moitus kieltäytymisestä on annettava 12 kuukauden kuluessa selvitettävän tilikauden vii-
meisestä päivästä. Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä 9 momentissa säädetyn il-
moituksen sekä maakohtaisen raportin sisällöstä ja toimittamistavasta.

14 e §

Verotuksen maakohtaisen raportin sisältö 

Maakohtaiseen raporttiin on sisällytettävä seuraavat maakohtaiset tiedot konserniin tai
yritykseen kuuluvista osapuolista:

1) tulot; 
2) voitto tai tappio ennen veroja;
3) maksetut ja kertyneet tuloverot sekä lähdeverot;
4) oman pääoman kirjanpidollinen arvo;
5) kertyneet voittovarat;
6) työntekijöiden lukumäärä; 
7) muu aineellinen omaisuus kuin käteinen tai muut rahavarat.
Maakohtaiseen raporttiin on sisällytettävä myös tiedot konserniin tai yritykseen kuulu-

vista osapuolista, niiden toiminnan luonteesta, käytetyistä tietolähteistä ja valuutasta.

17 b § 

Sivullisen yleinen tiedonantovelvollisuus hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja 
direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin 2011/16/EU johdosta

Hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta
annetussa neuvoston direktiivissä 2011/16/EU, sellaisena kuin se on muutettuna direktii-
vin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tieto-
jenvaihdosta verotuksen alalla annetulla neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2376, tarkoi-
tetun raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen on annettava Verohallinnolle direktiivin
soveltamista varten tarpeelliset tiedot. Raportoivan suomalaisen finanssilaitoksen on nou-
datettava direktiivissä ja sen liitteen I jaksoissa I—IX ja liitteessä II raportoiville suoma-
laisille finanssilaitoksille asetettuja velvoitteita ja niissä säädettyä huolellisuusmenettelyä
raportoitavien tilien tunnistamisessa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

32 § 

Veronkorotus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos 14 d §:ssä tarkoitettu ilmoituksen ja verotuksen maakohtaisen raportin antaja ei ole

täyttänyt velvoitettaan säädetyssä määräajassa tai on täyttänyt sen olennaisesti vaillinaise-
na tai virheellisenä, sille voidaan määrätä enintään 25000 euron suuruinen veronkorotus.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 2017 tai sen jälkeen alka-

valta verovuodelta toimitettavassa verotuksessa. 
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Lain 14 d ja 14 e §:ää ja 32 §:n 5 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran 1 päivänä
tammikuuta 2016 tai sen jälkeen alkavalta tilikaudelta annettaviin tietoihin. Lain 14 d §:n
9 momentin mukainen ilmoitus on kuitenkin annettava viimeistään 31 päivänä toukokuuta
2017, jos tilikausi on päättynyt ennen sitä.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Sisäministeri Paula Risikko
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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