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Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi väliyhteisösäännösten muuttami-
sesta  
 
 

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa luonnoksesta hallituksen 
esitykseksi väliyhteisölainsäädännön muuttamisesta. Ehdotetut muutokset perustuvat osittain 
niin sanottuun veronkiertodirektiiviin. Esityksessä on päädytty siihen, että Suomessa voimassa 
olevaa yleistä veronkiertosäännöstä ei ole aiheellista muuttaa veronkiertodirektiivin johdosta.  
 
 
Keskuskauppakamari esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa: 
 
Määräysvalta ja omistusosuus 
 
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että määräysvaltaa koskeva raja laskettaisiin ny-
kyisestä 50 prosentista 25 prosenttiin. Ehdotettu muutos lisäisi todennäköisesti merkittävästi 
lain soveltamisalaan kuuluvia yhteisöjä. Muutosta ei ole kuitenkaan erityisesti perusteltu esityk-
sessä.  
 
Keskuskauppakamari pitää esitettyä muutosta määräysvallan prosenttirajan laskemisesta pe-
rusteettomana. Nykylainsäädännön mukainen 50 prosentin raja tulee tältä osin säilyttää. 

 
Tosiasiallinen sijoittautuminen  
 
Hallituksen esitysluonnoksen mukaan ulkomaisena väliyhteisönä ei pidettäisi ulkomaista yhtei-
söä, joka harjoittaa sijoittautumisvaltiossa tosiasiallisesti merkittävää taloudellista toimintaa, 
kun toimintaan liittyy henkilöstöä, laitteita, varoja ja tiloja, ja yhteisön kotipaikka on ETA-valti-
ossa. Sen sijaan Euroopan talousalueen ulkopuolisille lainkäyttöalueille sijoittautuneiden yhtei-
söjen osalta edellytyttäisiin merkittävän taloudellisen toiminnan lisäksi teollisen tuotantotoimin-
nan tai siihen verrattavan muun toiminnan tai sitä palvelevan toiminnan harjoittamista.  
 
Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan ETA-valtioiden ulkopuolelle sijoittautuneiden yh-
teisöjen osalta edellytetty vanhan lain mukainen toimialarajoitus on perusteeton. Veronkiertodi-
rektiivin mukainen tosiasiallisen taloudellisen toiminnan harjoittaminen henkilöistöineen, laittei-
neen, varoineen ja tiloineen turvaa sen, että säännöstöä ei voida väärinkäyttää.  
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Koska veroaste lasketaan vuosittain, voisi esitetty lisärajaus johtaa siihen, että korkeankin ve-
roasteen maahan sijoittautunut yhtiö tulisi tulkituksi väliyhteisöksi esimerkiksi jaksotuserojen 
johdosta. Esitetty rajaus asettaisi myös eri toimialat perusteetta eriarvoiseen asemaan. Lisära-
joitus tulee näin ollen poistaa tarpeettomana.  

 
Verotuksen taso 
 
Väliyhteisölain tarkoituksena on varmistaa tulojen yhdenkertainen verottaminen tilanteessa, 
jossa väliyhteisön asuinvaltion verotuksen tosiasiallinen taso on alhainen. Väliyhteisön verotuk-
sen tosiasialliseen tasoon vaikuttaa käytännössä myös kolmansiin valtioihin maksetut lähdeve-
rot. Näin ollen myös tällaiset tulosta perittävät verot tulee ottaa huomioon, kun arvioidaan vero-
tuksen tasoa suhteessa Suomen verotuksen tasoon. Väliyhteisölakia tulisikin täsmentää tältä 
osin.  
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