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Kansallisten väärinkäytön vastaisten 
sääntöjen ja PPT-määräyksen suhde

1 Johdanto1

1.1 BEPS-projekti ja  
verosopimusten väärinkäyttö

OECD/G20-maiden BEPS-projektissa veroso-
pimusten väärinkäyttö tunnistettiin yhdeksi 
tärkeimmäksi monikansallisten yritysten verojen 
välttelyyn liittyväksi tekijäksi. BEPS-raportissa 
6 (Preventing the Granting of Treaty Benefits 
in Inappropriate Circumstances) sovitut 
toimenpiteet verosopimusten väärinkäytön es-
tämisestä muodostavat yhden BEPS-hankkeen 
vähimmäisvaatimuksista, jotka valtiot ovat 
sitoutuneet panemaan täytäntöön. BEPS-
projektin yhteydessä kehitetty monenvälinen 
yleissopimus (Multilateral Instrument, MLI) 
on ensisijainen tapa verosopimuksiin liittyvien 
BEPS-toimenpiteiden toteuttamiseksi. Monen-
välisellä yleissopimuksella olemassa olevien 
verosopimusten määräyksiä voidaan muuttaa 
tehokkaasti ilman, että jokaista yksittäistä 
verosopimusta tulisi neuvotella uudelleen. 

____________________

1  Tämä artikkeli on laadittu Tampereen yliopiston johtamisen 
ja talouden tiedekunnassa Suomen Akatemian rahoituksella 
osana ”Kansainvälinen verojärjestelmä murroksessa” tut-
kimushanketta (rahoituspäätös numero 310747).

Monenvälinen yleissopimus tuli Suomessa 
voimaan 1. kesäkuuta 2019. Yleissopimuksella 
Suomen solmimiin verosopimuksiin sisällytetään 
BEPS-raportin 6 verosopimusten väärinkäytön 
estämistä koskevat vähimmäisvaatimukset.2

BEPS-raportissa 6 tunnistettiin kaksi eri 
tilannetta, joissa verosopimusetujen myöntä-
minen tulisi estää: 

1. henkilö yrittää kiertää verosopimuksen rajoituksia; 
2. henkilö yrittää kiertää kansallisen verolain säännöksiä 

verosopimusetujen avulla. 

Ensiksi mainituissa tilanteissa on raportin mu-
kaan kyse verosopimusten väärinkäytöstä, 
jossa henkilö ryhtyy järjestelyihin täyttääkseen 
verosopimusedun saamista koskevat edellytyk-
set sellaisissa olosuhteissa, joissa etua ei ole 
tarkoitettu myönnettäväksi. Verosopimusten 
väärinkäytön estämiseksi BEPS-raportissa muo-
toiltiin verosopimuksiin väärinkäytön vastaisia 
määräyksiä. Jälkimmäisissä tilanteissa verovel-
vollinen kiertää valtion kansallista lakia, johon 
voidaan puuttua vain kansallisilla säännöillä.3  

____________________

2  Monenvälisestä yleissopimuksesta ja sen vaikutuksesta 
Suomen verosopimuksiin tarkemmin ks. HE 307/2018 vp, 
s. 1–4. 
3  Ks. BEPS Action 6, s. 17.

KTM, väitöskirjatutkija Elisa Veikkola
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Raportin mukaan verosopimusten väärinkäy-
töllä tarkoitetaan erityisesti verosopimuskei-
nottelua (treaty shopping), jossa kolmannessa 
valtiossa asuvat henkilöt pyrkivät epäsuorasti 
hyötymään kahden sopimusvaltion välisen 
verosopimuksen eduista.4 Verosopimuskeinot-
telun estämiseksi BEPS-raportissa muotoiltiin 
verosopimuksiin väärinkäytön vastaiset mää-
räykset: Limitation on Benefits -määräys ja 
Principal Purpose Test -määräys.5 Suomi valitsi 
monenvälisen yleissopimuksen 7 artiklan vää-
rinkäytön estämistä koskevan minimistandardin 
täyttämiseksi pelkän PPT-määräyksen, jonka 
sanamuoto on seuraava:6

7 artikla - Sopimusten väärinkäytön estäminen

1. Soveltamisalan verosopimukseen perustuvaa 
etuutta ei, soveltamisalan verosopimuksen määrä-
ysten estämättä, myönnetä tulon tai varallisuuden 
osalta, jos on kohtuullista päätellä ottaen huomioon 
kaikki asiaa koskevat tosiasiat ja olosuhteet, että 
tämän etuuden hankkiminen oli yksi sellaisen 
järjestelyn tai transaktion pääasiallisista tarkoi-
tuksista, joka välittömästi tai välillisesti johti tähän 
etuuteen, paitsi jos selvitetään, että tämän etuuden 
myöntäminen olisi näissä olosuhteissa soveltamis-
alan verosopimuksen asiaa koskevien määräysten 
tavoitteen ja tarkoituksen mukaista.7

Toisen osan verosopimusten väärinkäytön 
estämistä koskevaa vähimmäisvaatimusta muo-
dostaa monenvälisen yleissopimuksen sovelta-
misalaan kuuluvien verosopimusten tarkoitusta 
koskeva 6 artikla. Yleissopimuksen 6 artiklalla 
verosopimuksiin lisätään johdantokappale, 
____________________

4  Ks. BEPS Action 6, s. 17–18.
5  BEPS-raportin seurauksena määräykset sisällytettiin 
OECD:n vuoden 2017 malliverosopimuksen 29 artiklaan. 
Lisäksi raportissa sovittiin määräyksiä koskeva mallive-
rosopimuksen kommentaariin sisällytetty ohjeistus. PPT-
määräyksen tulkinnassa malliverosopimuksen 29 artiklan 
kommentaarin soveltamisesimerkeillä ja muilla tulkintaoh-
jeilla on erityinen merkitys. Ks. Veikkola 2018a, s. 4.
6  Monenvälisen yleissopimuksen 7 artiklan minimistan-
dardin voi täyttää kolmella vaihtoehtoisella tavalla eli 
valitsemalla 1) PPT-määräyksen, 2) PPT-määräyksen 
yhdessä LOB-määräyksen kanssa tai 3) LOB-määräyksen 
täydennettynä kansallisella tulon kanavointijärjestelyiden 
(conduit arrangements) vastaisella lainsäädännöllä. Ks. 
HE 307/2018 vp, s. 8.
7  Suomennos on monenvälisen yleissopimuksen hyväk-
symiseksi ja voimaansaattamiseksi annetusta hallituksen 
esityksestä. Ks. HE 307/2018 vp, s. 45.

jonka mukaan verosopimusten tarkoitus on pois-
taa kaksinkertainen verotus verosopimuksen 
kattamien verojen osalta luomatta tilaisuuksia 
verottamatta jäämiseen tai alennettuun ve-
rotukseen veron kiertämisen tai välttämisen 
(erityisesti verosopimuskeinottelun) avulla.8 

Verosopimusten väärinkäyttönä pidetään 
verosopimuskeinottelun lisäksi niin kutsuttua 
artiklakeinottelua (rule shopping)9, jossa vero-
velvollinen pyrkii siihen, että jokin suotuisampi 
verosopimusmääräys – kuten malliverosopi-
muksen osinkoartiklan suorasijoitusosinkojen 
5 prosentin lähdevero 15 prosentin sijaan 
– soveltuisi. Vaikka BEPS-raportin mukaan 
PPT-määräyksellä voidaan puuttua verosopi-
muskeinottelun lisäksi artiklakeinotteluun, 
raportti sisältää näitä tilanteita varten myös 
verosopimuksiin sisällytettäviä erityisiä vää-
rinkäytön vastaisia määräyksiä.10 Nämä valin-
naiset määräykset eivät ole osa monenvälisen 
yleissopimuksen minimistandardia. Suomi teki 
varaumat olla soveltamatta valinnaisia määrä-
yksiä verosopimuksiinsa.11

BEPS-raportin mukaan verosopimusetuja 
ei tulisi myöskään myöntää tilanteissa, joissa 
henkilö vetoaa verosopimusten määräyksiin 
välttyäkseen kansallisten väärinkäytön vastais-
ten sääntöjen soveltamiselta. Tällä tarkoitetaan 
esimerkiksi tilanteita, joissa verovelvollinen 
väittää verosopimuksen syrjintäkieltojen es-
tävän alikapitalisointilainsäädännön sovelta-
misen. Koska verovelvollisen tarkoitus ei ole 
verosopimusetujen väärinkäyttö, kansallisen 
lain kiertämistä koskeviin tilanteisiin ei voida 

____________________

8  Ks. BEPS Action 6, s. 91. Monenvälisen yleissopimuksen 
ratifioimista koskeneessa hallituksen esityksessä ”tax 
evasion or avoidance” on käännetty ilmauksilla ”veron 
kiertäminen tai välttäminen”. Käsitteellä ”tax evasion” 
viitataan kuitenkin yleisesti kriminalisoituun, lain vastai-
seen toimintaan, josta käytetään suomenkielistä nimitystä 
”verovilppi”. Ks. Knuutinen 2013, s. 179.
9  Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa käsitteestä rule 
shopping käytetään suomennosta artiklakeinottelu. Ks. 
esim. Knuutinen 2012, s. 78. Käsitteellä viitataan kuitenkin 
enemmänkin keinotteluun eri verosopimusmääräysten kuin 
pelkästään eri artiklojen välillä.
10  Ks. BEPS Action 6, ss. 69.  
11  Ks. HE 307/2018 vp, s. 9.
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puuttua PPT-määräyksellä.12 Näitä tilanteita 
varten BEPS-raportissa OECD:n malliverosopi-
muksen 1 artiklan kommentaarin verosopimus-
ten epäasianmukaista käyttöä (Improper use 
of the Convention) koskevaa osiota muokattiin 
kansallisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
ja verosopimusten välisen suhteen selkeyt-
tämiseksi.13 Kommentaarin ohjeistuksella on 
merkitystä myös silloin, kun sopimusosapuoli 
soveltaa kansallista väärinkäytön vastaista 
sääntöään verosopimukseen perustuvien etujen 
väärinkäytön torjumiseksi.14

1.2 Artikkelin tarkoitus ja rakenne

Monenvälisen yleissopimuksen voimaantulon 
myötä Suomen verosopimuksiin tulee sovel-
lettavaksi verosopimusten tulkintaa ohjaava 
uusi johdantokappale sekä verosopimusten 
väärinkäytön estämistä koskeva PPT-määräys. 
Monenvälisen yleissopimuksen soveltamisalaan 
kuulumattomien verosopimusten osalta veroso-
pimusten väärinkäyttöön voidaan jatkossakin 
puuttua vain kansallisilla väärinkäytön vastaisil-
la säännöillä15. BEPS-raportissa 6 korostetaan, 
ettei PPT-määräyksen sisällyttäminen OECD:n 
malliverosopimukseen vaikuta kommentaarista 
ilmeneviin johtopäätöksiin verosopimusten ja 
kansallisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
suhteesta.16 Malliverosopimuksen kommentaa-
rissa pyritään osoittamaan, että verosopimusten 
väärinkäyttöön voidaan puuttua samalla tavalla 

____________________

12  Yhtiön velkapainotteisessa rahoituksessa yhden pääasi-
allisista tarkoituksista ei voida katsoa olevan verosopimuk-
seen perustuvan edun saaminen, joten se ei täytä PPT:n 
soveltamisedellytyksiä.
13  Ks. BEPS Action 6, ss. 79 ja OECD:n malli 2017, 1 artiklan 
kommentaari, 54–81 kohdat. 
14  Näissä tilanteissa (1) verovelvollisen tarkoitus on saada 
(epäasianmukaisesti) verosopimusetu, (2) järjestelyyn 
sovelletaan kansallista väärinkäytön vastaista sääntöä 
verosopimusetujen väärinkäytön estämiseksi ja (3) ve-
rovelvollinen vetoaa verosopimusmääräysten etusijaan 
kansallisen säännön soveltamisen estämiseksi. Ks. De 
Broe – Luts 2015, s. 136.
15  Monenvälisen yleissopimuksen ”soveltamisalan verosopi-
muksella” tarkoitetaan tuloveroja koskevan kaksinkertaisen 
verotuksen välttämiseksi tehtyä sopimusta, jonka jokainen 
osapuoli on ilmoittanut sopimuksena, johon se haluaa 
monenvälisen yleissopimuksen soveltuvan. Ks. MLI 2(1)
(a) artikla.
16  BEPS Action 6, s. 79.

PPT-määräyksen sisältämissä verosopimuksissa 
sekä verosopimuksissa, joissa määräystä ei ole.17 

Tämän artikkelin tarkoituksena on tar-
kastella PPT-määräyksen suhdetta Suomen 
kansallisiin väärinkäytön vastaisiin sääntöihin 
PPT-määräyksen soveltamisalalla. OECD:n 
BEPS-raportissa 6 käsitteelle ”väärinkäytön 
vastainen sääntö” on annettu laaja merkitys. 
Yleisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
(general anti-abuse rule) lisäksi väärinkäytön 
vastaisina sääntöinä pidetään monia objektiivi-
siin soveltamisedellytyksiin perustuvia kansal-
lisen lain säännöksiä. Erityisiksi väärinkäytön 
vastaisiksi säännöiksi (special anti-abuse 
rule) katsotaan esimerkiksi kansalliset sään-
nöt, jotka voivat estää tulojen keinotekoisen 
siirtämisen (siirtohinnoittelulainsäädäntö), 
luovutusvoittoverotuksen välttämisen (maas-
tapoistumisverotus) tai osinkoverotuksen 
välttämisen tietyissä tilanteissa (dividend 
stripping -säännökset).18 Veron kiertämisen 
estämistä koskeville säännöille on annettu 
yhtä laaja merkitys myös Euroopan unionin 
veronkiertodirektiivissä19, jolla koordinoidaan 
OECD:n BEPS-projektin tulosten implemen-
toimista sisämarkkinoilla.20 Tässä artikkelissa 
väärinkäytön vastaisille säännöille annetaan 
vastaava laaja merkitys.21 Tämän artikkelin 
kannalta kansallisesta lainsäädännöstä merki-
tystä on kuitenkin vain niillä säännöksillä, joilla 
voidaan estää verosopimukseen perustuvien 

____________________

17  Ks. esim. OECD:n malli 2017, 1 artiklan kommentaari, 
74 ja 77 kohdat sekä 29 artiklan kommentaari, 169 kohta. 
18  Ks. BEPS Action 6, s. 79 ja 82. Verosopimusten erityisenä 
väärinkäytön vastaisena määräyksenä raportissa mainitaan 
muun muassa malliverosopimuksen 17(2) artiklan määräys, 
joka sallii lähdevaltion verottaa viihdetaiteilijan ja urheili-
jan henkilökohtaisesti harjoittamasta toiminnasta saamaa 
tuloa, vaikka se maksettaisiin toiselle henkilölle (artiste/
star company provision). Ks. BEPS Action 6, s. 69.
19  Neuvoston direktiivi (EU) 2016/1164, annettu 12 päivänä 
heinäkuuta 2016, sisämarkkinoiden toimintaan suoraan vai-
kuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa koskevien 
sääntöjen vahvistamisesta. EUVL L 193, 19.7.2016, s. 1.
20  Ks. veronkiertodirektiivi (EU) 2016/1164, johdanto-osan 
2. perustelukappale.
21  Näin siitä huolimatta, että on kyseenalaista, että esi-
merkiksi korkovähennysrajoituksia voitaisiin pitää veron 
kiertämisen vastaisena toimenpiteenä. Ks. esim. Navarro 
ym. 2016, s. 118.
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etujen väärinkäyttöä.22

PPT-määräyksellä on ensinnäkin merkitystä 
Suomen kansallisten väärinkäytön vastaisten 
sääntöjen sovellettavuuteen. Vaikka OECD:n 
malliverosopimuksen kommentaarin mukaan 
PPT-määräyksen lisääminen osaan verosopi-
muksista ei vaikuta kansallisten väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen soveltamiseen veroso-
pimusten väärinkäytön estämiseen, PPT-
määräyksen voidaan katsoa poistavan esteitä 
Suomen kansallisten väärinkäytön vastaisten 
sääntöjen soveltamiselta monenvälisen yleis-
sopimuksen soveltamisalan verosopimuksissa.  
Tätä tarkastellaan artikkelin toisessa ja kol-
mannessa luvussa. Artikkelin toisessa luvussa 
tarkastellaan Suomen kansallisten väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen suhdetta verosopimusten 
määräyksiin Suomen sisäisen lain kannalta. 
Kolmannessa luvussa tätä suhdetta tarkas-
tellaan verosopimusoikeuden ja erityisesti 
OECD:n malliverosopimuksen kommentaarin 
asiaa koskevien kannanottojen kannalta. 

Artikkelin toisessa ja kolmannessa luvussa 
esitetyistä johtopäätöksistä seuraa, että mo-
nenvälisen yleissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa Suomen verosopimuksissa veroso-
pimusetujen väärinkäyttöön voidaan tietyissä 
tilanteissa puuttua kansallisella väärinkäytön 
vastaisella säännöllä ja PPT-määräyksellä. 
Toisen osan PPT-määräyksen ja kansallisten 
väärinkäytön vastaisten sääntöjen välisen suh-
teen tarkastelua muodostaa sääntöjen välisen 
soveltamishierarkian selvittäminen. Artikkelin 
neljännessä luvussa selvitetään kumpaa – 
kansallista väärinkäytön vastaista sääntöä vai 
verosopimuksen PPT-määräystä – tulisi sovel-
taa verosopimuksen väärinkäytön estämiseen. 
Viimeisessä luvussa esitetään johtopäätökset. 

____________________

22  Koska artikkelin tarkoituksena on kansallisten veron 
kiertämistä koskevien säännösten ja PPT-määräyksen 
välisen suhteen selvittäminen, artikkelissa ei tarkastella 
verosopimukseen perustuvien etujen epäämistä verosopi-
muksen normaalitulkinnalla. Suomessa ei ole oikeuskäy-
täntöön perustuvaa veron kiertämisen estämistä koskevaa 
tulkintadoktriinia (judicial anti-avoidance doctrine). 
Joissakin tapauksissa korkein hallinto-oikeus on kuiten-
kin puuttunut selkeästi veron kiertämiseksi katsottaviin 
järjestelyihin verolain normaalitulkinnalla. Ks. Knuutinen 
2018, s. 301–302.

2 Kansallisten väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen suhde 
verosopimusmääräyksiin – Suomen 
sisäinen lainsäädäntö

2.1 Kansalliset väärinkäytön  
vastaiset säännöt

Suomen kansalliseen lakiin on sisältynyt nyky-
muotoinen veron kiertämisen estämistä koskeva 
yleislauseke jo vuodesta 1943 alkaen. Verotus-
menettelystä annetun lain (18.12.1995/1558, 
VML) 28 §:n mukaan veron kiertämisestä 
on kyse silloin, kun jollekin olosuhteelle tai 
toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudel-
linen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista 
luonnetta ja tarkoitusta, tai toimenpiteeseen 
on ilmeisesti ryhdytty verotuksellisista syistä 
tarkoituksena vapautua suoritettavasta veros-
ta.23 Oma-aloitteisten verojen verotusmenet-
telystä annetun lain (9.9.2016/768, OVML) 10 
§:ään sisältyy muotoilultaan pääosin VML 28 
§:ää vastaava säännös. Lain esitöissä ei ole tätä 
vastaavuutta kommentoitu, eikä otettu kantaa, 
mikä on verotusmenettelylain 28 §:ää koske-
van oikeuskäytännön merkitys OVML 10 §:n 
tulkinnassa.24 Sääntöjen samankaltaisuudesta 
voidaan päätellä, että VML 28 §:ää koskevalla 
oikeuskäytännöllä on ainakin rajoitetusti merki-
tystä myös OVML 10 §:n soveltamisedellytysten 
arvioinnissa.25 

Joissain valtioissa yleisissä väärinkäytön 
vastaisissa säännöissä todetaan nimenomaisesti, 
että sääntö soveltuu myös verosopimukseen 
perustuviin etuihin.26 Vaikka Suomen kansal-
lisissa yleisissä väärinkäytön vastaisissa sään-

____________________

23  VML 28 §:n tulkinnasta ja soveltamisesta erityisesti rajat 
ylittävissä tilanteissa ks. Helminen 2016, s. 248–256 ja 
Knuutinen 2018, s. 302–307.
24  Lähdeverotuksessa säännöstä sovelletaan suorituksen 
maksajaan, mikä asiaa koskevan hallituksen esityksen 
mukaan selkeyttäisi oikeustilaa. Ks. HE 29/2016 vp, s. 126.
25  Lainsäätäjä on jostain syystä jättänyt ilmoittamatta OVML 
10 §:n monenvälisen yleissopimuksen välimiesmenettelyä 
koskevassa varaumassa, jossa Suomi sulki välimiesmenette-
lyn ulkopuolelle asiat, joihin on sovellettu kansallisia veron 
välttämisen vastaisia sääntöjä. Suomen osalta säännöksinä 
mainitaan esimerkiksi VML 28 §, muttei OVML 10 §:ää. Ks. 
Suomen talletusasiakirja, 28(1) artikla.
26  Näin on esimerkiksi Kanadassa. Ks. Income Tax Act, 
R.S.C., 1985, c. 1 (5th Supp.), s. 245(1). 
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nöissä ei viitata verosopimusedun saamisen 
tarkoitukseen tai näiden säännösten etusijaan 
suhteessa verosopimuksiin, VML 28 tai OVML 
10 §:n nojalla voidaan evätä verosopimukseen 
perustuvia etuja. Säännökset soveltuvat sana-
muotonsa mukaan yhtä lailla kansallisiin kuin 
rajat ylittäviinkin järjestelyihin.27 Niiden sovelta-
misedellytysten, jotka koskevat ”suoritettavasta 
verosta vapautumisen” tai ”maksettavan määrän 
vähentymisen” tarkoitusta, voidaan katsoa tar-
koittavan tilanteita, joissa Suomen kansallisen 
lain mukaisesta verosta vapaudutaan veroso-
pimusetuja hyödyntämällä. Verosopimusedun 
epääminen VML 28 §:n nojalla oli esillä Helsingin 
hallinto-oikeuden ratkaisussa 18.5.2016 nro 
16/0594/4 (lainvoimainen, ei julk.):

Suomalaisen A Holding Oy:n emoyhtiö oli yritys-
kaupan kohteena. Yksi vaihe yrityskauppaa oli A 
Holding Oy:n omistamien C Oy:n osakkeiden myynti 
konsernin sisällä Isossa-Britanniassa asuvalle yhti-
ölle. A Holding Oy:lle muodostui kauppahinnasta 
korollinen saatava. Yrityskaupan jälkeen A Holding 
Oy:n johtopaikka siirrettiin Isoon-Britanniaan. 
Yhtiö oli kaksoisasuja, ja Ison-Britannian veroso-
pimuksen 4(3) artiklan mukaan yhtiön kotipaikka 
oli Isossa-Britanniassa tosiasiallisen johtopaikan 
sijainnin perusteella.28 Tämän seurauksena 
sekä korkotulon maksajaa että saajaa pidettiin 
Isossa-Britanniassa asuvana, jolloin johtopaikan 
siirtämisellä yhtiö vapautui kauppahintasaatavan 
koron verottamisesta Suomessa. Iso-Britanniakaan 
ei tosiasiallisesti verottanut korkotuloa, koska 
siellä A Holding Oy:n verotettavasta tuloksesta 
vähennettiin konsernin muiden yhtiöiden tappioita 
group relief -säännösten nojalla.

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö katsoi, 
että tapauksessa järjestelyä yhtiön johtopaikan 
siirtämiseksi Suomesta Isoon-Britanniaan oli 
pidettävä keinotekoisena, eikä verosopimuksen 
voida katsoa rajoittavan VML 28 §:n sovelta-
mista. Hallinto-oikeus kuitenkin katsoi EU-
oikeuteen nojautuen, ettei asiassa ole ilmeistä, 
että järjestelyn yksinomaisena tai yhtenä 
pääasiallisena tarkoituksena olisi ollut veron 
kiertäminen VML 28 §:ssä tarkoitetulla taval-

____________________

27  Näin Helminen 2016, s. 253 ja Knuutinen 2018, s. 307. 
28  Suomi katsoo tuloverolain (30.12.1992/1535, TVL) 9 
§:n nojalla Suomeen rekisteröidyn yhtiön yleisesti vero-
velvolliseksi Suomessa. Isossa-Britanniassa tosiasiallinen 
johtopaikka määrittelee yleisen verovelvollisuuden.

la.29 Lisäksi järjestelyssä saavutettua veroetua 
ei voida pitää verosopimuksen 4(3) artiklan 
tavoitteen ja tarkoituksen vastaisena. Nämä 
seikat huomioon ottaen HAO hylkäsi Veron-
saajien oikeudenvalvontayksikön valituksen. 
Asiassa HAO ei ottanut kantaa siihen, olisiko 
VML 28 §:ää ylipäätänsä voitu soveltaa, mikäli 
EU-oikeus ja verosopimuksen määräykset eivät 
olisi sitä estäneet.30

Jotta VML 28 §:ää voidaan soveltaa, veron 
kiertämisen tunnusmerkit täyttävän verovelvol-
lisen toimenpiteen tulee olla johtanut Suomessa 
voimassa olevan verolainsäädännön tarkoi-
tuksen vastaiseen veroetuun. Tapauksessa 
yhtiö oli vapautunut kauppahintasaatavalle 
kertyneen koron verottamisesta Suomessa. 
Tuomiossa viitataan myös Ison-Britannian 
verotuksessa saavutettuihin etuihin: yhtiön 
verotettavasta tuloksesta on vähennetty muiden 
yhtiöiden tappioita, minkä seurauksena yhtiö 
ei ole maksanut Isossa-Britanniassa veroja 
kyseisenä ajan jaksona. Kirjallisuudessa toisen 
valtion verotuksessa saavutettujen etujen ei 
ole katsottu olevan sellaisia lain tarkoitukselle 
vieraita veroetuja, jonka perusteella VML 28 §:ää 
voitaisiin soveltaa. Toisessa valtiossa saavutet-
tuja veroetuja ei tulisi pitää Suomessa VML 28 
tai OVML 10 §:n soveltamisharkinnassa vero-
tukseen liittyvinä motiiveina, muttei myöskään 
sellaisina liiketaloudellisina syinä, joiden vuoksi 
säännöksen soveltuminen estyisi.31 

Verosopimukset ovat Suomessa lakina voi-
massa, joten VML 28 ja OVML 10 §:n sovelta-
misharkinnassa verolain tarkoituksen vastainen 
veroetu voi olla myös verosopimusmääräysten 
– kuten edellä mainitussa tapauksessa Ison-
Britannian verosopimuksen 4(3) artiklan – 
tarkoituksen vastainen etu. Haapaniemen 
mukaan hallinto-oikeuden tuomiossa kyseessä 
olleen verosopimusmääräyksen tavoitteena ei 

____________________

29  Mielenkiintoista on, että viittaus ”yksinomaiseen tai 
yhteen pääasialliseen tarkoitukseen” on peräisin EU:n 
yritysjärjestelydirektiiviin perustuvasta elinkeinotulon 
verottamisesta annetun lain (360/1968, EVL) 52h §:n 
väärinkäytön vastaisesta säännöstä, mikä poikkeaa VML 
28 §:n sanamuodosta. 
30  Ks. Haapaniemi 2016, s. 385.
31  Ks. Penttilä 2016, s. 16. Ks. myös Helminen 2016, s. 253. 
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nykyisellään ole vajaaverotuksen estäminen.32 
Monenvälisen yleissopimuksen voimaantu-
lon myötä yleissopimuksen soveltamisalan 
verosopimusten tulkinnassa myös toisessa 
valtiossa saavutetuille eduille voidaan antaa 
merkitystä siltä osin kuin järjestely johtaa 
siellä vajaaverotukseen. Uuden johdantokap-
paleen mukaan verosopimuksien tarkoituksena 
on kaksinkertaisen verotuksen poistaminen 
luomatta tilaisuuksia verottamatta jäämiseen 
(double non-taxation) veron kiertämisellä.33 
Johdannon tarkoituksena on varmistaa, että 
verosopimuksia tulkitaan tämän tarkoituksen 
mukaisesti.34 

Monenvälisen yleissopimuksen soveltamis-
alaan kuulumattomissa Suomen verosopimuk-
sissa, joissa ei ole uutta johdantokappaletta eikä 
väärinkäytön vastaisia määräyksiä, veroviran-
omaisen voi käytännössä olla haastavaa osoittaa, 
että verovelvollisen saavuttama verosopimusetu 
on verosopimusmääräysten tarkoituksen vas-
tainen. Vaikka verosopimusmääräyksen sovel-
tamisesta aiheutuisi veroetu vajaaverotuksen 
muodossa, ei sitä voida pitää monenvälisen 
yleissopimuksen soveltamisalaan kuulumatto-
missa verosopimuksissa verosopimusmääräys-
ten tarkoituksen vastaisena.35 Näin on ainakin 
silloin, kun kyseessä oleva verosopimusmääräys 
ei sisällä ”subject to tax”-vaatimusta.

Valtaosassa Suomen verosopimusten joh-
dannoissa todetaan, että osapuolet haluavat 
tehdä sopimuksen kaksinkertaisen verotuksen 
välttämiseksi sekä veron kiertämisen estä-
miseksi. Verosopimusten englanninkielisissä 
versioissa käytetään ilmaisua ”prevention of 

____________________

32  Haapaniemi 2016, s. 381. 
33  Edellä mainitussa HAO:n tapauksessa tuskin päädyttäisiin 
PPT:n ja uuden johdannon valossakaan erilaiseen ratkai-
suun. Johdannon mukaan vajaaverotuksen tulee johtua 
veron kiertämisestä, mistä ei tapauksessa välttämättä 
ole kyse myöskään PPT:n valossa. Järjestelylle oli esitetty 
myös verotuksesta riippumattomia syitä, ja A Holding Oy:n 
johto oli tosiasiallisesti Isossa-Britanniassa, joten järjeste-
lystä saatua veroetua ei voida pitää verosopimusten asiaa 
koskevien määräysten vastaisena. 
34  Ks. MLI johdanto. Ks. myös MLI Explanatory Statement, 
22 kohta ja BEPS Action 6, s. 91. Johdanto on osa verosopi-
muksen kontekstia, jossa sanontojen tavallinen merkitys on 
Wienin yleissopimuksen 31 artiklan mukaisesti määritettävä.
35  Näin myös Alta Energy Luxembourg S.A.R.L v. The 
Queen, 2018 TCC 152, 75 kohta ja alaviite 14.

fiscal evasion”. Termillä ”fiscal evasion” viitataan 
kuitenkin lainvastaiseen toimintaan, kuten vää-
rän tiedon antamiseen tai tietojen salaamiseen 
(verovilppiin).36 Tästä syystä johdannolla on 
vain rajattu merkitys verosopimuksen veron 
kiertämisen estämistä koskevan tarkoituksen 
osoittamisessa. Vaikka verosopimuksen tarkoi-
tuksen voitaisiin katsoa olevan veron kiertämi-
sen estäminen, pelkästään tämän perusteella 
verosopimusetuun johtanutta liiketoimea tai 
järjestelyä ei kuitenkaan voida pitää verosopi-
musten väärinkäyttönä.37 

Verotusmenettelylain 28 § sai vuoden 2019 
alusta uuden ulottuvuuden, kun EU:n veronkier-
todirektiivin edellyttämiä sääntöjä implementoi-
tiin kansalliseen lakiin. Veronkiertodirektiivin 
6 artikla velvoittaa jäsenvaltioita säätämään 
yleisen veronkiertosäännöksen kansalliseen 
lakiin.38 Suomessa veronkiertosäännöstä ei 
sellaisenaan implementoitu kansalliseen la-
kiin vaan sen katsottiin tulleen kansallisesti 
toimeenpannuksi VML 28 §:n säännöksellä.39 
Veronkiertodirektiivin seurauksena Suomen 
kansalliseen lakiin on sisällytetty myös erityi-
siä säännöksiä, joiden tarkoituksena on estää 
voittojen siirtoja ja veropohjien rapautumista 
sisämarkkinoilla. Direktiivin perusteella kan-
salliseen lainsäädäntöön on implementoitu 
säännökset korkojen vähennysoikeuden ra-

____________________

36  Ks. Knuutinen 2013, s. 179. Ks. myös Livio Gomes 2019, 
s. 69–70 ja Michel 2013, s. 419. 
37  Ks. De Broe – Luts 2015, s. 144. Ks. myös Alta Energy 
Luxembourg S.A.R.L v. The Queen, 2018 TCC 152, 77 
kohta. 
38  Säännöksen mukaan jäsenvaltion on jätettävä yhteisöve-
rovelvollisuutta laskettaessa huomioon ottamatta epäaidot 
järjestelyt, joiden pääasiallisena tai yhtenä pääasiallisena 
tarkoituksena on verolain tarkoituksen vastaisen veroedun 
saaminen. Ks. direktiivi (EU) 2016/1164, 6 artikla. Veron-
kiertodirektiivi ei sisällä nimenomaista viittausta lähdeve-
rotukseen, joten kansallisten lainsäätäjien tehtäväksi jää 
päättää, koskeeko yleinen väärinkäytön vastainen säännös 
lähdeveroja. Ks. De Broe – Beckers 2017, s. 141.
39  Ks. HE-luonnos koskien väliyhteisösäännöstöä ja yleistä 
veronkiertosäännöstä 2018, s. 53. Verotusmenettelylain 28 
§:n soveltamisesta veronkiertodirektiivin yleisen väärin-
käytön vastaisen säännön asiayhteydessä ks. Scherleitner 
2019, s. 575–584.
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joittamisesta40, maastapoistumisverotuksesta 
ja hybridijärjestelyistä sekä ulkomaisia väliyh-
teisöjä koskeva sääntely.41 Lisäksi esimerkiksi 
siirtohinnoitteluoikaisua, peiteltyä osinkoa ja 
sijaisosinkoa koskevilla säännöksillä sekä emo-
tytäryhtiödirektiiviin perustuvilla väärinkäytön 
vastaisilla säännöillä voi olla merkitystä vero-
sopimukseen perustuvien etujen epäämisessä. 

2.2 Suomen sisäisen lainsäädännön ja 
verosopimusten suhde

Tuloverolain 135 §:n mukaan Suomen halli-
tuksella on oikeus kaksinkertaisen verotuksen 
poistamiseksi tai lieventämiseksi sopia vieraan 
valtion kanssa verottamisoikeuden jakamisesta 
ja verovelvollisen vapauttamisesta kokonaan 
tai osaksi Suomen verosta. Perustuslain 
(11.6.1999/731, PL) 94.1 §:n mukaan eduskunta 
hyväksyy valtiosopimukset, jotka sisältävät 
lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Vero-
sopimuksen määräykset kuuluvat lainsäädännön 
alaan, koska verovelvollisuuden perusteista 
on säädettävä lailla (PL 81 §).42 Siten vieraan 
valtion kanssa solmittu verosopimus tulee 
Suomessa voimaan, kun eduskunta hyväksyy 
sen erillisellä lailla (dualistinen järjestelmä).43 
Kun verotus toimitetaan verosopimuksen 
mukaan, verotuksen katsotaan tapahtuneen 
sisäisen lainsäädännön mukaisesti (TVL 135 
§). Verosopimuksesta tulee osa Suomen sisäistä 
lainsäädäntöä, jolloin verosopimukset ja muut 
sisäisen lainsäädännön normit ovat hierarkki-
sesti samanarvoisia. 

Suomessa ei ole lainsäädäntöä, joka nimen-
omaisesti sääntelisi sisäisen lainsäädännön 
ja verosopimusten suhdetta. Käytännössä 
verosopimuksille annetaan etusija suhteessa 
____________________

40  Korkovähennysrajoitukset eivät kuitenkaan ole varsi-
naisia veron kiertämisen estämistä koskevia säännöksiä. 
Korkovähennysrajoitukset soveltuvat yleisesti myös silloin, 
kun kyse ei ole veron kiertämisestä. Ks. esim. Navarro ym. 
2016, s. 118–119.
41  Ks. HE 150/2018 (korkovähennysrajoitus), HE 218/2018 
(väliyhteisölaki), HE 68/2019 (hybridijärjestelyt) ja HE 
76/2019 (maastapoistumisverotus). 
42  Ks. HE 307/2018 vp, s. 31.
43  Helminen 2019, 3. Kansainvälisen vero-oikeuden pe-
rusteet > Kansainvälisen vero-oikeuden käsite ja normit 
> Verosopimusoikeus > Verosopimusten solmiminen ja 
voimassaolo > Dualistinen järjestelmä. 

kansalliseen lainsäädäntöön, jotta Suomi ei 
syyllistyisi sopimusrikkomukseen.44 Eräissä 
erityisesti kansainvälisiä tilanteita koskevissa 
laeissa säädetään nimenomaisesti verosopimus-
ten etusijasta. Rajoitetusti verovelvollisen tulon 
verottamisesta annetun lain (11.8.1978/627, 
lähdeverolaki) 1.3 §:n ja kansainvälisen kak-
sinkertaisen verotuksen poistamisesta anne-
tun lain (18.12.1995/1552, menetelmälaki) 
1.2 §:n mukaan lain määräyksiä sovelletaan 
vain silloin, kun verosopimuksessa ei toisin 
määrätä.45 Verosopimus voi kuitenkin vain ra-
jata Suomen sisäisen lainsäädännön mukaista 
verotusvaltaa, mutta ei koskaan laajentaa sitä 
(verosopimusoikeuden kultainen sääntö).46 
Pienemmän veron periaatteen mukaisesti 
verosopimusten määräyksiä sovelletaan vain 
silloin, kun verosopimuksen määräykset joh-
tavat verovelvollisen kannalta edullisempaan 
lopputulokseen.47 Korkein hallinto-oikeus on 
todennut verosopimusten ja kansallisen lain 
välisestä suhteesta, että verosopimuksen määrä-
ykset lähtökohtaisesti syrjäyttävät erityislakina 
(lex specialis) kansallisen lain säännökset.48 

Suomessa on vain vähäisesti oikeuskäytäntöä 
kansallisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
soveltamisesta verosopimustilanteessa.49 Vero-
sopimusten ja kansallisten sääntöjen väliseen 
suhteeseen korkein hallinto-oikeus on laajimmin 
ottanut kantaa ratkaisussa KHO 2002:26, jossa 
katsottiin, etteivät verosopimuksen määräykset 
estäneet väliyhteisölainsäädännön soveltamis-
ta. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin purki 
kyseisen päätöksen myöhemmin EU-oikeuden 

____________________

44  Helminen 2019, 3. Kansainvälisen vero-oikeuden perus-
teet > Kansainvälisen vero-oikeuden käsite ja normit >Ve-
rosopimusten, EU-vero-oikeuden ja sisäisen lainsäädännön 
suhde > Verosopimusten ja sisäisen lainsäädännön suhde 
> Verosopimusten etusija.
45  Nykäsen mukaan lähdeverolain 1.3 §:stä voidaan päätellä, 
että verosopimus on lex specialis -asemassa suhteessa 
kansalliseen verolainsäädäntöön. Ks. Nykänen 2015, s. 37.
46  Helminen 2000, s. 80.
47  Nykänen 2015, s. 37. Pienemmän veron periaate on 
vahvistettu myös oikeuskäytännössä. Ks. KHO 2002:26.
48  Ks. KHO 2002:26. 
49  Ks. kuitenkin esim. KHO 1999:19, jossa ottaen huomi-
oon verosopimuksen syrjintäkieltoa koskevat määräykset 
korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei koron vähennyskel-
poisuutta tule evätä alikapitalisointitilanteessa. 
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vastaisena.50 Runsaasta oikeuskäytännöstä huo-
limatta VML 28 §:ää koskevaa oikeuskäytäntöä 
rajat ylittävistä tilanteista on muodostunut 
vain vähäisesti.51 Korkein hallinto-oikeus on 
soveltanut VML 28 §:ää verosopimustilanteessa 
ratkaisussa KHO 1999 T 4219 yhdessä VML 
31 §:n kanssa ottamatta kuitenkaan kantaa 
verosopimusten ja kansallisten väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen väliseen suhteeseen. 
Tuoreempi ratkaisu KHO 2016:72 koski koron 
vähennyskelpoisuuden epäämistä sivuliikerelaa-
tiossa. Hallinto-oikeus katsoi, ettei vähennys-
kelpoisuuden epääminen VML 28 §:n nojalla ole 
verosopimuksen syrjintäkiellon vastaista, koska 
yhtä lailla sekä Suomessa että muualla asuvat 
eivät voi vähentää korkomenoja silloin, kun 
järjestelyä on pidettävä täysin keinotekoisena.52

Hallituksen esityksissä kannanotot verosopi-
musten ja kansallisten väärinkäytön vastaisten 
sääntöjen välisestä suhteesta näyttävät olevan 
ristiriitaisia. Kansallisia väärinkäytön vastaisia 
sääntöjä koskevissa hallituksen esityksissä 
on OECD:n malliverosopimuksen 1 artiklan 
kommentaariin vedoten katsottu, ettei kansal-
listen säännösten soveltaminen ole ristiriidassa 
verosopimusten määräysten kanssa.53 Emo-
tytäryhtiödirektiivin väärinkäytön vastaisten 
sääntöjen implementointia koskevassa halli-
tuksen esityksessä todetaan, että esityksessä 
kyseessä olevia yleistä väärinkäytön vastaista 
sääntöä ja suorituksen vähennyskelpoisuuteen 
perustuvaa erityistä hybridisääntöä ”voidaan 
soveltaa verosopimusmääräysten estämättä 
kuten myös verotusmenettelylain 28 §:n yleistä 
veronkiertosäännöstä”.54 Toisaalta veronkier-
todirektiivin hybridijärjestelyihin sovelletta-
vien sääntöjen implementointia koskevassa 
hallituksen esityksessä todetaan, ettei muiden 
kuin EU-jäsenvaltioiden välisten verosopimus-
____________________

50  Ks. KHO 2011:38. Ratkaisun KHO 2002:26 verosopimusten 
tulkintaa koskevilla kannanotoilla voidaan katsoa olevan 
päätöksen purkamisesta huolimatta edelleen merkitystä. 
KHO on viitannut kyseiseen ratkaisuun sen purkamisen 
jälkeen esimerkiksi ratkaisussaan KHO 2016:71 käsitel-
lessään OECD:n ohjeiden merkitystä. 
51  Äimä 2009, s. 473.
52  Tapauksesta tarkemmin ks. esim. Penttilä 2016, ss. 12.
53  Ks. HE 155/1994 vp, s. 9 (väliyhteisölainsäädäntö) ja HE 
59/2015 vp, s. 6 (emo-tytäryhtiödirektiivin väärinkäytön 
vastaiset säännöt). 
54  HE 59/2015 vp, s. 6. 

ten määräysten ohittaminen ole kansallisessa 
lainsäädännössä mahdollista.55 

EU-oikeuden etusija estää jäsenvaltioita 
soveltamasta sisäistä lainsäädäntöään ja vero-
sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa EU-oikeuden 
kanssa.56 Tämä on välittömän verotuksen osalta 
perinteisesti merkinnyt sitä, että EU-oikeus 
syrjäyttää kansallisen lainsäädännön silloin, 
kun EU-oikeus johtaa verovelvollisen kannalta 
lievempään verotukselliseen lopputulokseen. 
EU:n veronkiertodirektiiviin perustuvat säännöt 
kuitenkin edellyttävät verotusta tietyissä tilan-
teissa.57 Veronkiertodirektiivin väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen suhteesta verosopimuksiin 
tyydytään toteamaan tässä yhteydessä, että ai-
nakin EU-jäsenvaltioiden välisissä verosopimuk-
sissa EU-oikeuteen perustuvia sääntöjä tulee 
soveltaa verosopimusmääräyksistä huolimatta.58 
Scherleitnerin mukaan Suomessa VML 28 §:ää 
tulisi soveltaa verosopimusedun epäämiseksi, 
mikäli veronkiertodirektiivin 6 artikla edellyttää 
sitä.59 Verosopimusmääräysten ja veronkierto-
direktiivin säännösten välisen suhteen laajempi 
tarkastelu on rajattu artikkelin ulkopuolelle.60

____________________

55  HE 68/2019 vp, s. 41. Ks. myös veronkiertodirektiivi 
(EU) 2016/1164, 9(5) artikla, sellaisena kuin se on muu-
tettu veronkiertodirektiivillä 2 (neuvoston direktiivi (EU) 
2017/952, annettu 29 päivänä toukokuuta 2017, direktiivin 
(EU) 2016/1164 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 
verokohtelun eroavuuksista kolmansien maiden kanssa. 
EUVL L 144, 7.6.2017, s. 1.).
56  Ks. C-235/87, Matteucci.
57  Ks. Helminen 2019, 3. Kansainvälisen vero-oikeuden 
perusteet > Kansainvälisen vero-oikeuden käsite ja 
normit > Verosopimusten, EU-vero-oikeuden ja sisäisen 
lainsäädännön suhde > EU-vero-oikeuden suhde sisäiseen 
lainsäädäntöön ja verosopimuksiin.
58  Mikäli verosopimusetu tulisi joko EU:n direktiivien vää-
rinkäytön vastaisten sääntöjen tai oikeuden väärinkäytön 
kiellon (abuse of law) perusteella jättää myöntämättä, 
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan lo-
jaliteettivelvoite edellyttää, että jäsenvaltiot soveltavat 
verosopimuksia EU-oikeuden mukaisesti. Ks. Weber 2016, 
s. 104. 
59  Ks. Scherleitner 2019, s. 580–581.
60  Tämä vaatisi kolmansien maiden kanssa solmittujen 
verosopimusten ja direktiiviin perustuvien sääntöjen väli-
sen suhteen sekä EU:n veronkiertodirektiivin säännösten 
syvällisempää tarkastelua, joka ei ole mahdollista tämän 
artikkelin laajuudessa. Näin ollen artikkelissa tyydytään 
viittaamaan asiaa koskevaan oikeuskirjallisuuteen. Ks. 
esim. Arginelli 2019, 8.3. The ATAD and tax treaties with 
third countries. 
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3 Kansallisten väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen suhde 
verosopimusmääräyksiin – 
verosopimusoikeus

3.1 Wienin yleissopimus – verosopimusten 
sitovuudesta ja tulkinnasta

Verosopimukset ovat kansainvälisiä sopimuksia, 
joiden tekemisessä ja soveltamisessa nouda-
tetaan kansainvälistä oikeutta ja erityisesti 
vuonna 1969 solmittua valtiosopimusoikeutta 
koskevaa Wienin sopimusta. Suomi on ratifioi-
nut yleissopimuksen (SopS 33/1980). Wienin 
yleissopimus koskee vain niitä valtiosopimuksia, 
joita valtiot ovat tehneet yleissopimuksen tultua 
niiden osalta voimaan (sopimuksen 4 artikla). 
Wienin yleissopimus kuitenkin suurilta osin vain 
kodifioi yleisesti voimassa olevaa kansainvälistä 
tapaoikeutta, joten siinä ilmenevät periaatteet 
ovat valtioita sitovia myös sellaisten veroso-
pimusten osalta, joita Wienin yleissopimus ei 
koske.61 Tämän artikkelin kannalta merkitystä 
on erityisesti Wienin sopimuksen valtiosopi-
musten noudattamista ja tulkintaa koskevilla 
määräyksillä.62 

Pacta sunt servanda -säännön mukaan 
valtiosopimus on sen osapuolia sitova (Wienin 
sopimus, 26 artikla) eikä osapuoli voi sopimuk-
sen täyttämättä jättämisen perusteena vedota 
sisäisen oikeutensa säännöksiin (27 artikla). 
Kansallisen lainsäädännön ja verosopimuksen 
määräysten soveltamisen johtaessa ristiriitaan, 
verosopimuksille on annettava etusija suhteessa 
kansalliseen lainsäädäntöön.63 Jos sopimusval-
tio soveltaa verosopimuksen kanssa selvästi 
ristiriidassa olevaa sisäistä lainsäädäntöä, 
valtio syyllistyy sopimusrikkomukseen (treaty 

____________________

61  Ks. Vogel 1986, s. 15.
62  Monenvälisen yleissopimuksen kannalta merkitystä on 
myös Wienin yleissopimuksen 30(3) artiklalla. Monenvä-
linen yleissopimus on artiklassa tarkoitettu osapuolten 
välinen myöhempi valtiosopimus. Näin ollen monenvälisen 
yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvia verosopimuksia 
sovelletaan vain siltä osin kuin sen määräykset ovat so-
pusoinnussa monenvälisen yleissopimuksen määräysten 
kanssa.
63  Ks. OECD:n malli 2017, 1 artiklan kommentaari, 70 kohta.

override).64 Tästä johtuu, ettei verosopimuksen 
osapuoli voi soveltaa kansallista väärinkäytön 
vastaista sääntöään sellaisen tulon verottami-
seksi, johon tällä ei verosopimuksen määräys-
ten mukaan ole verotusoikeutta.65 Kansallisen 
säännön ja verosopimuksen määräysten ristiriita 
voi kuitenkin olla vältettävissä verosopimusta 
tulkitsemalla. 

Wienin yleissopimuksen 31 artiklan yleisen 
tulkintasäännön mukaan ”[v]altiosopimusta on 
tulkittava vilpittömässä mielessä ja antamalla 
valtiosopimuksessa käytetyille sanonnoille 
niille kuuluvassa yhteydessä niiden tavallinen 
merkitys, sekä valtiosopimuksen tarkoituksen ja 
päämäärän valossa.”66 Tulkintasääntö perustuu 
siihen, että valtiosopimuksen teksti ilmai-
see sopimuksen osapuolten tarkoituksen 
ja sopimusteksti on lähtökohta sopimuksen 
tulkinnassa. Valtiosopimuksen sanontojen ”ta-
vallista merkitystä” ei kuitenkaan tule määritellä 
tyhjiössä vaan sopimuksen yhteydessä ja sen 
tarkoituksen ja päämäärän valossa.67 Yhteydellä 
tarkoitetaan 31(2) artiklan mukaan esimerkiksi 
sopimustekstiä, johon sisältyy valtiosopimuksen 
johdanto. 

Valtiosopimuksen tulkinnassa Wienin yleis-
sopimuksen 31 artiklan yleistä tulkintasääntöä 
on noudatettava. Wienin yleissopimuksen 32 
artiklassa sallitaan täydentävien tulkintakei-
nojen käyttö apuna tulkinnassa. Täydentäviä 
tulkintakeinoja voidaan ensinnäkin käyttää 

____________________

64  Verosopimusrikkomuksena pidetään OECD:n mukaan 
lainsäätäjän säätämää uutta lakia tai verosopimuksessakin 
käytetyn käsitteen sisällön muuttamista kansallisessa laissa 
siten, että sen tarkoituksena on johtaa verosopimuksen 
vastaiseen verotukseen. Ks. OECD 2019, R(8)-3 ja R(8)-
9–10 (Treaty Override Report). 
65  Ks. BEPS Action 6, s. 100, alaviite 15.
66  On esitetty, että vaatimus tulkita verosopimuksia vilpit-
tömässä mielessä niiden tavoitteen ja tarkoituksen valossa 
oikeuttaisi kansallisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
soveltamisen sopimusvelvoitteiden vastaisesti. Koska 
kuitenkin sopimustekstin ”tavallista merkitystä” tulee 
kunnioittaa, ja tulkintasäännön elementtejä ”vilpittömässä 
mielessä” sekä ”tarkoituksen ja tavoitteen valossa” voidaan 
pitää vain tulkita-apuna, verosopimusrikkomuksen ei voida 
katsoa olevan hyväksyttyä. Ks. Michel 2013, s. 414–419 ja 
Morri – Guarino 2018, s. 42–44.
67  Ks. Wienin sopimusluonnoksen kommentaari 1966, s. 
219–221. Wienin yleissopimuksen 31 artiklasta tarkemmin 
ks. esim. Vogel 1986, s. 33–37 ja Wattel – Marres 2003b, s. 
225–229. 
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vahvistamaan Wienin yleissopimuksen 31 ar-
tiklan mukainen tulkinta. Lisäksi täydentäviä 
tulkintakeinoja voidaan tarvita silloin, kun 
yleinen tulkintasääntö jättää merkityksen 
epäselväksi tai johtaa selvästi mahdottomaan 
tulokseen. Täydentäviä tulkintakeinoja ovat 
erityisesti valtiosopimuksen valmisteluaineistot 
ja sopimusta tehtäessä vallinneet olosuhteet 
sekä muut täydentävät tulkintakeinot. OECD:n 
malliverosopimuksen kommentaari voidaan 
lukea muihin täydentäviin tulkintakeinoihin 
(kommentaari ei siis ole muodollisesti sitova 
oikeuslähde).68 Malliverosopimuksen kom-
mentaarille annettava painoarvo vaihtelee 
tapauskohtaisesti.69 

3.2 OECD:n vuoden 2017 
malliverosopimuksen kommentaari

3.2.1  Verosopimusten suhde  
 veron kiertämiseen

Verosopimusten suhde veron kiertämiseen on 
kiristynyt OECD:n malliverosopimuksen kom-
mentaarissa. Vuoden 1977 malliverosopimuk-
sesta lähtien kommentaarissa vain todettiin, 
ettei verosopimusten tulisi edesauttaa veron 
kiertämistä tai veropetoksia. Kommentaarin 
mukaan valtioiden tuli kahdenvälisissä neuvot-
teluissa sopia siitä, ettei verosopimus vaikuta 
kansallisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
soveltamiseen.70 Vuonna 2003 toteamus poistet-
tiin ja veron kiertämisen estäminen mainittiin 
ensimmäisen kerran verosopimusten tavoit-

____________________

68  Artiklan sanamuoto ”including” tarkoittaa, että artik-
lassa mainitut valtiosopimuksen valmisteluaineistot ja 
vallinneet olosuhteet eivät ole ainoat sallitut täydentävät 
tulkintakeinot. Suurin osa kansallisista tuomioistuimista ja 
verotutkijoista katsoo, että OECD:n malliverosopimuksen 
kommentaaria voidaan pitää 32 artiklan mukaisena muuna 
täydentävänä tulkintakeinona. Ks. Nieminen 2015, s. 644.
69  Nieminen 2015, s. 637. 
70  Jos tällaisia määräyksiä ei ollut, verosopimusedut oli 
myönnettävä myös väärinkäytöksissä, ettei valtio syyllistyisi 
sopimusrikkomukseen. Ks. OECD 2019, C(1)-91, 54 kohta 
ja C(1)-94, 63 kohta. Ks. myös OECD 2019, R(6)-18, 43 
kohta (Conduit Companies Report).

teena.71 Vuoden 2003 kommentaarin päivityk-
sessä pyrittiin ratkaisemaan verosopimusten ja 
kansallisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
välinen suhde muun muassa toteamalla, että 
kansallisilla säännöillä vahvistetaan ne tosi-
seikat, joihin verosopimuksia sovelletaan, eivät-
kä verosopimukset vaikuta näiden tosiseikkojen 
määrittelyyn72 sekä lisäämällä kommentaariin 
verosopimusetujen myöntämistä koskeva niin 
sanottu ohjaava periaate (guiding principle).73 

Kansalliset veroviranomaiset ja tuomiois-
tuimet eivät ole hyväksyneet OECD:n vuoden 
2003 malliverosopimuksen kommentaarin 
johtopäätöksiä sellaisenaan.74 Vaikka vuodesta 
2003 lähtien kommentaarissa on katsottu, ettei 
verosopimusten ja kansallisten väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen välillä pääsääntöisesti ole 
ristiriitaa, BEPS-raportissa 6 todettiin, että 
verovelvolliset ovat onnistuneesti vedonneet 
verosopimusten määräyksiin kansallisten vää-
rinkäytön vastaisten sääntöjen soveltamisen 
estämiseksi. Raportin seurauksena vuoden 
2017 malliverosopimuksen kommentaarissa 
tunnustetaan, että kansallisten väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen soveltaminen voi johtaa ve-
rosopimusmääräysten vastaiseen verotukseen. 
Kommentaarissa todetaan kuitenkin, että tämä 
verosopimusmääräysten ja kansallisten sään-

____________________

71  Oikeuskirjallisuudessa on kritisoitu, että kommentaarissa 
veron kiertämisen estäminen katsottiin verosopimusten 
tarkoitukseksi ilman perusteluja. Ks. Arnold 2004, s. 249. 
Vuoden 2017 malliverosopimuksen kommentaarissa veron 
kiertämisen ja verovilpin estämisen tavoite on nostettu 
kaksinkertaisen verotuksen poistamisen rinnalle veroso-
pimusten tarkoitukseksi (”part of the purposes”). Ks. 
OECD:n malli 2017, 1 artiklan kommentaari, 54 kohta.
72  Yleisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen soveltaminen 
ei kuitenkaan ole välttämättä ”objektiivista tosiasioiden 
määrittämistä”. Tätä ”factual approach” lähestymistapaa 
koskevasta kritiikistä ks. esim. Zornoza Pérez – Báez Moreno 
2010, s. 132–135.
73  Vuoden 2003 kommentaarin kannanotoista tarkemmin 
ks. esim. Arnold 2004, ss. 247.
74  Baéz Moreno 2017, s. 433. Muutamat OECD:n jäsenval-
tiot ovat ilmaisseet erimielisyytensä koskien kansallisten 
sääntöjen ja verosopimusten suhdetta. Esimerkiksi Luxem-
burg oli malliverosopimuksen kommentaarissa ilmoittanut 
(Observation on the Commentary), ettei ole samaa mieltä 
tulkinnasta, jonka mukaan sopimusvaltion kansallisen 
lainsäädännön väärinkäytön vastaisten säännösten ja ve-
rosopimusten määräysten välillä ei yleensä ole ristiriitaa. 
Ks. OECD 2019, C(1)-82–C(1)-83.
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töjen välinen ristiriita on usein vältettävissä.75 
Kommentaarin mukaan kansallisten väärin-
käytön vastaisten sääntöjen ja verosopimusten 
välinen ristiriita on vältettävissä silloin, kun: 

1.   verosopimus erityisesti sallii kansallisten väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen soveltamisen;76 

2.   verosopimusmääräysten soveltaminen on riippuvainen 
kansallisen lain soveltamisesta;77 tai

3. kansallisen väärinkäytön vastaisen säännöksen so-
veltamiskynnys vastaa PPT-määräystä tai ohjaava 
periaatetta78. 

Näitä kolmea mahdollisuutta verosopimusten ja 
kansallisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
ristiriidan ratkaisemiseksi tarkastellaan seu-
raavaksi tarkemmin Suomen verosopimusten 
kannalta.79

3.2.2  Verosopimus sallii kansallisten veron 
kiertämisen estämistä koskevien 
sääntöjen soveltamisen 

OECD:n malliverosopimuksen kommentaarin 
mukaan verosopimusten määräykset voivat 
sallia tiettyjen kansallisten väärinkäytön vas-
taisten säännösten soveltamisen. Esimerkiksi 
malliverosopimuksen 9 artiklassa sallitaan 
kansallisen siirtohinnoittelulainsäädännön 
soveltaminen artiklassa määritellyissä olosuh-
teissa.80 Verosopimuksissa voi olla myös OECD:n 
malliverosopimuksesta poikkeavia määräyksiä, 
joissa nimenomaisesti sallitaan kansallisten 

____________________

75  Ks. OECD:n malli 2017, 1 artiklan kommentaari, 70 ja 71 
kohdat. 
76  OECD:n malli 2017, 1 artiklan kommentaari, 72 kohta.
77  OECD:n malli 2017, 1 artiklan kommentaari, 73 kohta.
78  OECD:n malli 2017, 1 artiklan kommentaari, 74 ja 77 
kohdat.
79  OECD:n malliverosopimuksen kommentaarissa on 
esitetty vielä neljäs vaihtoehto, joka koskee kansallisia 
tulkintadoktriineja, kuten ”sham” ja ”substance over 
form”. Ks. OECD:n malli 2017, 1 artiklan kommentaari, 
75 ja 78 kohdat. Suomessa ei ole vastaavia verolain tai 
verosopimusten tulkintaa koskevia erityisiä periaatteita, 
vaikka KHO on joissakin tapauksissa puuttunut selkeästi 
veron kiertämiseksi katsottaviin järjestelyihin verolain 
normaalitulkinnalla. Ks. Knuutinen 2018, s. 301–302. Koska 
tämän artikkelin tarkoituksena on kansallisten väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen ja PPT:n välisen suhteen selvittämi-
nen, artikkelissa ei tarkastella tätä kommentaarin neljättä 
vaihtoehtoa.
80  OECD:n malli 2017, 1 artiklan kommentaari, 72 kohta.

väärinkäytösten vastaisten sääntöjen sovelta-
minen. Suomen verosopimuksista Indonesian 
(1987) ja Argentiinan verosopimukset (1994) 
sisältävät kansallisen alikapitalisointilainsää-
dännön sallivat määräykset.81 Suomen sopi-
muksista Hongkongin (2018), Saksan (2016), 
Espanjan (2015), Kiinan (2010) ja Australian 
verosopimuksiin (2006) sisältyvät määräykset, 
joiden tarkoitus on yleisemmin varmistaa, ettei 
ole verosopimuksista johtuvaa estettä soveltaa 
kansallisia väärinkäytön estämiseen tähtääviä 
säännöksiä.82

Saksan verosopimuksen 25 artiklan mukaan 
”sopimusta ei voida tulkita niin, että se estäisi 
sopimusvaltiota soveltamasta veron kiertämisen 
ja välttämisen estämistä koskevia kansallisia 
oikeussäännöksiään”. Espanjan verosopimuk-
sessa osapuolet ovat ilmoittaneet rajoittaneensa 
oikeutta sopimusetuihin niin, että osapuolten 
”kansallisia lainsäädännön (verosopimukset 
mukaan lukien) väärinkäyttöä koskevia sään-
töjä ja menettelyjä voidaan soveltaa tällaisen 
väärinkäytön käsittelemiseksi”.83 Australian 
verosopimuksen määräyksen mukaan ”sopi-
muksen määräysten ei katsota millään tavalla 
rajoittavan sellaisten sopimusvaltion lainsää-
dännön määräysten soveltamista, joilla on tar-
koitus estää veron välttämistä ja -kiertämistä”.84 
Hongkongin ja Kiinan sopimusten määräysten 
mukaan ”sopimus ei miltään osin vaikuta kun-
kin sopimuspuolen oikeuteen soveltaa veron 
kiertämisen estämistä koskevia sisäisiä lakejaan 
ja toimenpiteitään, kuvattiinpa ne sellaisina tai 
ei, mikäli ne eivät aiheuta sopimuksen vastaista 
verotusta”.85  

Näiden verosopimusten sopimustekstistä 
seuraa, että osapuolten tarkoituksena on 
sallia kansallisten väärinkäytön vastaisten 
sääntöjen soveltaminen verosopimustilan-
teessa. Verosopimuksille on lähtökohtaisesti 
annettava etusija suhteessa kansalliseen 

____________________

81  Ks. Indonesian ja Argentiinan verosopimusten pöytäkirjat.
82  Espanjan verosopimus sisältää lisäksi määräyksen, jonka 
mukaan sopimus ei estä sopimusvaltioita soveltamasta 
ulkomaisia väliyhteisöjä koskevia kansallisia sääntöjään. 
Ks. sopimuksen pöytäkirjan 1(b) artikla.
83  Ks. Espanjan sopimuksen pöytäkirja 1(a) artikla.
84  Australian sopimuksen pöytäkirja 1(a) artikla. 
85  Ks. Hongkongin verosopimus 27 artikla ja Kiinan sopimus 
23 artikla.
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lainsäädäntöön. Siten edellä mainittujen mää-
räysten tarkoituksena voidaan katsoa olevan 
kansallisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
soveltamisen salliminen, vaikka ne johtaisivat 
sellaisen tulon, jonka verottamisoikeudesta 
osapuoli on verosopimuksessa luopunut, verot-
tamiseen. Määräyksissä ei ole määritelty, mitä 
tarkoitetaan kansallisilla veron kiertämisen ja 
väärinkäytön estämistä koskevilla säännöillä. 
Tästä syystä säännöille voidaan antaa OECD:n 
malliverosopimuksen 3(2) artiklan mukaisesti 
sopimusvaltion kansallisen verolainsäädännön 
mukainen merkitys verosopimuksen sovel-
tamisen ajankohtana. Suomen soveltaessa 
verosopimusta tällainen kansallinen veron 
kiertämisen estämistä koskeva säännös olisi 
siten esimerkiksi VML 28 §.86 

Määräykset eroavat toisistaan sen suhteen, 
missä laajuudessa niiden voidaan tulkita sallivan 
kansallisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
soveltamisen. Saksan verosopimuksessa kan-
sallisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
soveltamisessa on otettava verosopimuksen 
pöytäkirjan mukaan huomioon OECD:n vuoden 
2014 malliverosopimuksen kommentaarin 1 
artiklan asiaa koskevat kannanotot.87 Aust-
ralian verosopimuksen ”ei katsota millään 
tavalla rajoittavan” kansallisten väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen soveltamista. Määräyksen 
sanamuodon voidaan katsoa mahdollistavan 
dynaamisen tulkinnan eli sen, että veroso-
pimusosapuolten tarkoituksena on ollut sallia 
myös sopimuksen solmimisen jälkeen säädetyt 
kansalliset väärinkäytön vastaiset säännöt. 
____________________

86  Malliverosopimuksen 3(2) artiklan mukaan sopimusosa-
puolen sisäisen lainsäädännön mukainen merkitys voidaan 
antaa sopimuksessa määrittelemättömälle käsitteelle vain 
silloin, kun asiayhteydestä ei muuta johdu. Määräystä on 
lisäksi tulkittava vilpittömässä mielessä, joten osapuoli ei 
voi pyrkiä luonnehtimaan kaikkia kansallisia säännöksiään 
veron kiertämisen estämistä koskeviksi säännöiksi verot-
taakseen sellaisia tuloja, joiden verottamisoikeudesta se 
on verosopimuksessa luopunut. Ks. seuraava alaluku. 
87  Saksan verosopimuksen pöytäkirjan 7. kohdassa todetaan, 
että osapuolet ovat sopineet ”siitä, että OECD:n mallive-
rosopimuksen 1 artiklan kommentaarin 7—12 kappale 
huomioon ottaen tätä sopimusta ei voida tulkita niin, että 
se estäisi sopimusvaltiota soveltamasta veron kiertämisen 
ja veron välttämisen estämistä koskevia sisäisiä oikeus-
säännöksiään, jos näitä säännöksiä käytetään sellaisten 
järjestelyjen kyseenalaistamiseen, jotka ovat sopimuksen 
väärinkäyttöä.”

Hongkongin ja Kiinan verosopimusten määräyk-
set sallivat kansallisten väärinkäytön estämistä 
koskevien sääntöjen soveltamisen vain, ”mikäli 
ne eivät aiheuta sopimuksen vastaista verotus-
ta”. De Broe katsoo, etteivät näin muotoillut 
määräykset salli sopimuksen solmimisen jälkeen 
kansalliseen lakiin säädettyjen väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen soveltamista.88

OECD:n malliverosopimuksen kommentaa-
rissa todettiin sen vuoden 2003 päivitykseen asti, 
että valtioiden tuli sisällyttää verosopimuksiinsa 
erityinen kansallisen väärinkäytön vastaisen 
säännön soveltamisen salliva määräys.89 Tällai-
sen määräyksen sisältävät Suomen sopimukset 
on kuitenkin solmittu vasta malliverosopimuk-
sen vuoden 2003 päivityksen jälkeen. Koska 
kansallisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
soveltamisen sallivia määräyksiä on sisällytetty 
osaan verosopimuksia, voitaisiin katsoa, että 
kansallisten väärinkäytön vastaisten säännösten 
soveltamisen tueksi tarvitaan nimenomainen 
salliva kannanotto verosopimuksessa.90 Korkein 
hallinto-oikeus otti päinvastaisen kannan väli-
yhteisölainsäädäntöä koskeneessa tuomiossaan 
KHO 2002:26.91 KHO:n mukaan se, että joissain 
verosopimuksissa on väärinkäytön vastaisten 
sääntöjen soveltamisen sallivia määräyksiä, 
ei rajoita kansallisten sääntöjen soveltamista 
sellaisten verosopimusten osalta, joissa tällaista 
nimenomaista kannanottoa ei ole.92 

BEPS-toimenpiteen 6 seurauksena OECD:n 
malliverosopimuksen 1(3) artiklaan lisättiin niin 
kutsuttu ”saving clause” sen varmistamiseksi, 
____________________

88  Ks. De Broe 2008, s. 464–466. Sopimusosapuolella ei 
tulisi olla mahdollisuutta jälkikäteen ”palauttaa” itselleen 
verotusoikeutta, josta se on verosopimuksessa luopunut, 
muuttamalla sopimuksessa määrittelemättömien sanontojen 
soveltamisalaa kansallisessa laissa. Ks. OECD:n malli 2017, 
3 artiklan kommentaari, 13 kohta.
89  Ks. OECD 2019, C(1)-91, 54 kohta.
90  Ks. Conseil d’État, N° 232276, 28.6.2002, Schneider 
Electric ja MIL (Investments) SA v. The Queen, 2006 
TCC 460, 87 kohta. 
91  Ratkaisun voidaan katsoa olevan edelleen merkitykselli-
nen verosopimusten ja Suomen kansallisten väärinkäytösten 
vastaisten sääntöjen välisen suhteen osalta, vaikka KHO 
myöhemmin purki päätöksen EU-oikeuden vastaisena. Ks. 
alaviite 50.
92  Näin myös HFD 2012 ref 20 (1335-11), jossa Ruotsin 
korkein oikeus katsoi, että kansallisen yleisen väärinkäy-
tön vastaisen säännön soveltaminen on mahdollista, ellei 
verosopimuksessa ole nimenomaisesti toisin todettu. 
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etteivät verosopimusmääräykset estä kansallis-
ten väärinkäytön vastaisten sääntöjen sovelta-
mista. Määräyksen mukaan verosopimus ei vai-
kuta siihen, että verosopimusosapuoli verottaa 
siellä asuvia, lukuun ottamatta määräyksessä 
määriteltyjä selvästi asuinvaltion verotuksessa 
sovellettavaksi tarkoitettuja määräyksiä, kuten 
kaksinkertaisen verotuksen poistamista koske-
via määräyksiä.93 Saving clause -määräyksen 
lisäämisen OECD:n malliverosopimukseen 
voitaisiin katsoa viittaavan siihen, että ilman 
kyseistä määräystä verosopimukset voisivat 
estää sopimusvaltioita soveltamasta kansallisia 
väärinkäytön vastaisia säännöksiään (kuten 
väliyhteisölainsäädäntöä) siellä asuviin hen-
kilöihin.94 Toisaalta määräyksen soveltamisala 
on melko kapea, koska sen tarkoituksena on 
varmistaa, ettei lähdevaltion verotusoikeutta 
koskevien verosopimusmääräysten tulkittaisi 
estävän kansallisten sääntöjen soveltamista 
verovelvollisen asuinvaltiossa.95 Saving 
clause -määräys sisältyy valinnaisena määräyk-
senä monenväliseen yleissopimukseen. Suomi 
valitsi olla soveltamatta verosopimuksiinsa 
määräystä.96

3.2.3   Verosopimusmääräysten soveltaminen 
on riippuvainen kansallisen lain 
soveltamisesta 

Monien verosopimusmääräysten tulkinta on riip-
puvaista kansallisen lain mukaisista määritelmis-
tä.97 Tästä syystä OECD:n malliverosopimuksen 
kommentaarin mukaan kansallisten väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen soveltamisesta ei useinkaan 
____________________

93  Määräys on jo pitkään kuulunut Yhdysvaltojen veroso-
pimuskäytäntöön. Määräyksellä Yhdysvallat on halunnut 
varmistaa asukkaidensa lisäksi kansalaistensa verotuksen 
verosopimusmääräyksistä huolimatta. Ks. BEPS Action 6, 
s. 86. 
94  Ks. De Broe – Luts 2015, s. 139, Kofler 2016, s. 580 ja 
Blum 2018, s. 308–309. 
95  Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että liiketuloartiklan 
määräysten voitaisiin katsoa estävän väliyhteisön tulon 
verottamisen yleisesti verovelvollisen tulona. Ks. BEPS 
Action 6, s. 86 ja Blum 2018, s. 311.
96  HE 307/2018 vp, s. 9.
97  Rustin mukaan verosopimusmääräyksissä ei oteta kantaa 
siihen, kuka on verovelvollinen tulosta. Tulon kohdistaminen 
tehdään kansallisessa laissa ja verosopimukset seuraavat 
kansallisen lain mukaista kohdistamispäätöstä. Ks. Rust 
2015, s. 129.

seuraa verosopimuksen vastaista lopputulosta. 
Esimerkiksi malliverosopimuksen 6(2) artiklan 
mukaan sanonnalla ”kiinteä omaisuus” on omai-
suuden sijaintivaltion lainsäädännön mukainen 
merkitys. Yleisestikin malliverosopimuksen 3(2) 
artiklan98 mukaan sanonnoille, joita ei ole määri-
telty verosopimuksessa, on annettava kansallisen 
lain mukainen merkitys, jollei asiayhteydestä 
muuta johdu.99 Jos verosopimusmääräyksessä 
ei nimenomaisesti viitataan kansalliseen lakiin, 
tai sanontaa ei ole määritelty verosopimuksessa, 
voidaan pitää perusteltuna kansallisen lain mu-
kaisen määritelmän käyttämistä verosopimuksen 
soveltamisessa.100 

Malliverosopimuksen 3(2) artikla sallii 
kansallisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
soveltamisen kuitenkin vain niiltä osin kuin kan-
sallinen sääntö antaa merkityksen sopimuksessa 
määrittelemättömille käsitteille ja vain silloin, 
kun asiayhteydestä ei muuta johdu. Kom-
mentaarin mukaan asiayhteydellä tarkoitetaan 
erityisesti molempien osapuolten tarkoitusta 
näiden allekirjoittaessa verosopimusta sekä 
vastavuoroisuuden periaatteen toteutumista, 
jolle verosopimus perustuu. Sopimusosapuoli 
ei voi muuttaa sisäisen lainsäädäntönsä mää-
ritelmää siten, että se ”palauttaa” itselleen 
verotusoikeuden, josta on verosopimuksessa 
vastavuoroisuuden periaatteen mukaisesti 
luopunut.101 OECD:n malliverosopimukseen 
perustuvassa verosopimuksessa asiayhteyteen 
voidaan lukea malliverosopimuksen kommentaari 
silloin, kun sopimuksessa määrittelemättömälle 
käsitteelle on kommentaarissa annettu erityinen 
merkitys.102 

____________________

98  Kyseinen OECD:n malliverosopimuksen artiklakohta on 
kuitenkin yksi kiistellyimmistä verosopimusmääräyksistä, 
jonka tulkinnasta on laajasti keskusteltu kansainvälisessä 
vero-oikeudellisessa kirjallisuudessa. Ks. Engelen 2004, s. 
474 alaviitteineen. 
99  Ks. OECD:n malli 2017, 1 artiklan kommentaari, 73 kohta.
100  Näin myös Li – Sandler 1997, s. 949 ja Baéz Moreno 
2017, s. 434. 
101  Ks. OECD:n malli 2017, 3 artiklan kommentaari, 12 ja 
13 kohdat. 
102  OECD:n malliverosopimukseen perustuvan veroso-
pimuksen osalta voidaan katsoa, että osapuolet ovat 
tarkoittaneet verosopimuksessa määrittelemättömälle 
käsitteelle annettavan sopimuksen solmimisajankohtana 
kommentaarista ilmi käyvä merkitys. Ks. De Broe 2008, s. 
295 ja Wattel – Marres 2003a, s. 72.
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Malliverosopimuksen 3(2) artiklan sovelta-
mista rajoittaa lisäksi Wienin yleissopimuksen 
31 artiklan tulkintasääntö. Määräystä on tul-
kittava vilpittömässä mielessä, eikä kansal-
lisen lain mukaisen määritelmän käyttäminen 
saa johtaa verosopimuksen määräyksen tai 
koko verosopimuksen tarkoituksen vastaiseen 
lopputulokseen.103 Kansallisen väärinkäytön 
vastaisen säännön soveltamisen ei tule johtaa 
huojentamattomaan kaksinkertaiseen vero-
tukseen.104 OECD:n malliverosopimuksen 23 
artiklan mukaan asuinvaltion tulee poistaa 
kaksinkertainen verotus sellaisen tulon osalta, 
joka ”sopimuksen määräysten mukaan voidaan 
verottaa” lähdevaltiossa.105 Silloin, kun lähdeval-
tio on verottanut tuloa kansallisen väärinkäytön 
vastaisen säännön nojalla, asuinvaltion tulisi 
poistaa kaksinkertainen verotus tulon osalta 
menetelmäartiklan mukaisesti, koska osapuolet 
ovat sopineet 3(2) artiklassa kansallisen lain 
mukaisten määritelmien soveltamisesta. Kak-
sinkertainen verotus voi jäädä poistamatta, jos 
asuinvaltio katsoo, että lähdevaltio on tulkinnut 
verosopimusta virheellisesti.106 Kaksinkertaisen 
verotuksen ongelma on todennäköisempi silloin, 
kun asuinvaltio soveltaa kansallista väärinkäytön 
vastaista sääntöään. Verosopimukset eivät taval-
lisesti sisällä kaksinkertaisen verotuksen huojen-
tamista lähdevaltiossa koskevia määräyksiä.107

Korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäy-
tännössä verosopimukseen perustuva etu on 
jätetty myöntämättä ratkaisussa KHO 1999 T 
4219, jossa oli kyse Suomessa asuvan emoyhtiön 
ja Alankomaissa asuvan tytäryhtiön välisestä 
alihinnoitellusta lisenssisopimuksesta. Korkein 
hallinto-oikeus lisäsi VML 28 ja 31 §:ää vastaa-
vien verotuslain aikaisten säännösten nojalla 
Suomessa asuvan emoyhtiön tuloon osan alan-
komaalaisen tytäryhtiön maksamista osingoista. 
Tuomion perustelut viittaavat siihen, että osa 
hollantilaisen tytäryhtiön suorittamista osin-

____________________

103  Ks. De Broe 2008, s. 272 ja 284–290.    
104  Ks. OECD:n malli 2017, 1 artiklan kommentaari, 80 
kohta. 
105  Ks. OECD:n malli 2017, 23 artiklan kommentaari, 32.1 
ja 32.5 kohdat.
106  Näin on esimerkiksi silloin, kun käsite on määritelty 
verosopimuksessa. Ks. vastaavasti KHO 2011:101.
107  Ks. De Broe 2008, s. 496.

goista uudelleenluokiteltiin rojaltituloksi:108 

A Oy oli tehnyt kokonaan omistamansa hollanti-
laisen tytäryhtiönsä B B.V:n kanssa lisenssisopi-
muksen, jolla se oli luovuttanut tytäryhtiöllensä 
käyttöoikeuden X-tavaramerkkiin. Sopimuksen 
mukaan B B.V. maksoi vuosittain oikeudesta A 
Oy:lle rojaltia, joka oli kaksi prosenttia konsernin 
nettomyynnistä. B B.V. oli tehnyt konserniyhtiöiden 
kanssa alilisenssisopimukset, joiden perusteella 
konserniyhtiöt maksoivat tälle vuotuista viiden 
prosentin rojaltia nettomyynnistään. B B.V. maksoi 
tapauksessa kyseessä olevina vuosina A Oy:lle myös 
verovapaita osinkoja, joiden määrä oli melkein yhtä 
suuri kuin B B.V:n maksamien rojaltitulojen. Lää-
ninoikeus katsoi, että toimenpiteeseen oli ilmeisesti 
ryhdytty siinä tarkoituksessa, että suoritettavasta 
verosta vapauduttaisiin. Näissä olosuhteissa A Oy 
on sopinut B B.V:n kanssa taloudellisista ehdoista, 
jotka poikkeavat siitä, mitä toisistaan riippumat-
tomien yritysten välillä olisi sovittu. Lääninoikeus 
katsoi verotuslain 56 ja 73 §:n perusteella, että A 
Oy:n tuloon tulee lisätä B B.V:n sille maksamista 
osingoista 5 000 000 markkaa. Korkein hallinto-
oikeus pysytti voimassa lääninoikeuden päätöksen. 

Alankomaiden verosopimuksen (1970) mene-
telmäartiklan mukaan Alankomaissa asuvan 
yhtiön Suomessa asuvalle yhtiölle maksama 
osinko olisi tullut vapauttaa Suomen verosta.109 
KHO ei kuitenkaan tuomiossaan ottanut kantaa 
kansallisten säännösten ja verosopimuksen 
määräysten väliseen suhteeseen. OECD:n mal-
liverosopimuksen kommentaarin perusteella 
tapauksessa tulon verottaminen Suomessa ei 
ole ristiriidassa verosopimuksen määräysten 
kanssa, mikäli verosopimuksen määräykset 
sallivat kansallisen lain mukaisen määritelmän 
käyttämisen eli tulon luonnehtimisen rojaltiksi 
Suomen soveltaessa verosopimusta. 

Tapauksen ajankohtana voimassa olevan 
Alankomaiden verosopimuksen 12(2) artikla 
sisältää määritelmän rojaltitulolle. Määritelmä 
koskee sen sanamuodon mukaan kuitenkin 
vain kyseistä artiklaa: ”--- sanonnalla ”rojalti” 
tarkoitetaan tässä artiklassa ---” (kursivointi 
kirjoittajan). Vastaavasti verosopimuksen 
10(6) artiklassa määritellään, mitä sanonnalla 
”osinko” tarkoitetaan kyseisessä artiklassa. Ve-
____________________

108  Näin myös Lehtimaja 2010, s. 305. Ks. myös Penttilä 
2007, s. 326.
109  Tapauksen ajankohtana Suomen ja Alankomaiden välillä 
oli voimassa vuonna 1970 solmittu verosopimus (SopS 
17–18/1971). 
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rosopimuksen 25(5) artiklan määräys siitä, että 
Suomen tulee vapauttaa verosta Alankomaissa 
asuvan yhtiön Suomessa asuvalle yhtiölle mak-
samat osingot, ei sisällä määritelmää sanonnalle 
”osinko”. Koska osinkoartiklan määritelmä on 
rajattu sen sanamuodon mukaan koskemaan 
vain kyseistä artiklaa, voidaan katsoa, että ky-
seessä on verosopimuksessa määrittelemätön 
käsite ja tulolle voidaan antaa Suomen kansal-
lisen lain mukainen merkitys. Alankomaalaisen 
yhtiön suomalaiselle yhtiölle maksama tulo 
voidaan siis luonnehtia rojaltituloksi Suomen 
soveltaessa menetelmäartiklaa silloin, kun 
asiayhteydestä ei muuta johdu (verosopimuk-
sen 3(2) artikla).110 Kansallisen lain mukaisen 
määritelmän käyttäminen ei kuitenkaan saa 
johtaa verosopimuksen määräyksen tai koko 
verosopimuksen tarkoituksen vastaiseen lop-
putulokseen.

Verosopimuksen 10(3) artiklan mukaan 
Alankomaat ei verota siellä asuvan yhtiön toi-
sessa valtiossa asuvalle emoyhtiölle maksamia 
osinkoja, joten tuloon ei kohdistu juridista 
kaksinkertaista verotusta, joka tulisi Suomes-
sa poistaa. Verosopimuksen 25(5) artiklan 
määräys poikkeaa menetelmäartiklan muista 
määräyksistä ja verosopimuksen verotusvallan 
jakamista koskevista artikloista, joiden tarkoi-
tuksena on estää verovelvollisen saaman tulon 
verottaminen kahdessa tai useammassa valtios-
sa. Määräyksen tarkoitus on ketjuverotuksen 
estämiseksi varmistaa suomalaisen yhtiön 
Alankomaista saamien osinkojen verovapaus 
samoin edellytyksin kuin kotimaisten yhtiöiden 
jakamien osinkojen osalta.111 Tapauksessa osin-
gon luonnehdinta rojaltituloksi johtaa kuitenkin 
siihen, että emoyhtiötä verotetaan samasta 
tulosta, josta tytäryhtiötä on jo verotettu. Toi-
saalta verosopimuksen 9 artikla mahdollistaa 
tulon taloudellisen kaksinkertaisen verotuksen 

____________________

110  Ks. vastaavasti KHO 2006:75.
111  Tapauksen tosiseikkojen aikaan voimassaolevan EVL 61a 
§:n mukaan yhteisön muulta kuin kotimaiselta yhteisöltä 
saama osinkotulo ei ole veronalaista tuloa, jos veroso-
pimuksen mukaan toisesta sopimusvaltiosta maksetut 
osingot ovat Suomen verosta vapaat samoin edellytyksin 
kuin suomalaisen yhteisön toiselle suomalaiselle yhteisölle 
maksamat osingot (lisäksi edellytyksenä oli vähintään 10 
prosentin äänivaltaosuus). Ks. HE 198/1993 vp, s. 2. Ks. 
myös KHO 2006:75.

silloin, kun etuyhteydessä olevien yritysten 
välillä on sovittu markkinaehtoisesta poikkea-
vasta hinnoittelusta.112 Nykyisin vastaava tilanne 
ratkaistaisiinkin siirtohinnoittelua koskevana 
kysymyksenä.113 

3.2.4  Kansallinen sääntö vastaa PPT:tä tai 
ohjaavaa periaatetta 

Mikäli verosopimuksessa ei ole kansalliset 
väärinkäytön vastaiset säännöt nimenomaisesti 
sallivaa määräystä eikä verosopimus mahdollista 
kansallisen väärinkäytön vastaisen säännön 
mukaisen merkityksen antamista verosopimuk-
sessa käytetylle sanonnalle siten, että kansal-
lista sääntöä voisi soveltaa tällä perusteella, 
kansallisen väärinkäytön vastaisen säännön 
soveltaminen voi johtaa ristiriitaan verosopi-
muksen kanssa. OECD:n malliverosopimuksen 
kommentaarin mukaan PPT-määräys – tai niin 
sanottu ohjaavaa periaate sopimuksissa, jotka 
eivät sisällä PPT-määräystä – voi kuitenkin 
mahdollistaa kansallisen väärinkäytön vastaisen 
säännön soveltamisen verosopimuksen määräys- 
ten estämättä.

Toisin kuin järjestelyn pääasialliseen tar-
koitukseen perustuvat PPT-määräys ja ohjaava 
periaate, kansalliset erityiset väärinkäytön 
vastaiset säännöt perustuvat usein objektiivi-
siin soveltamisedellytyksiin. Malliverosopimuk-
sen kommentaarin mukaan kansalliset erityiset 
väärinkäytön vastaiset säännöt eivät kuitenkaan 
ole ristiriidassa verosopimusmääräysten kanssa 
silloin, kun kyseessä olevassa tapauksessa ve-
rosopimukseen perustuvat edut evätään PPT:n 
(tai ohjaavan periaatteen) ja kansallisen sään-
nön nojalla.114 Kommentaarin mukaan silloin, 
kun kansallinen yleinen väärinkäytön vas-
tainen sääntö vastaa pääpiirteiltään ohjaavaa 
periaatetta ja siten PPT-määräystä, on selvää, 
ettei kansallisen säännön ja verosopimuksen 
määräysten välillä ole ristiriitaa, koska tällöin 
kansallinen sääntö soveltuu samoissa olosuh-
teissa, joissa verosopimusedut evättäisiin myös 
PPT:n tai ohjaavan periaatteen nojalla.115 

____________________

112  OECD:n malli 2017, 9 artiklan kommentaari, 5 kohta.
113  Ks. Penttilä 2007, s. 336.
114  OECD:n malli 2017, 1 artiklan kommentaari, 74 kohta. 
115  OECD:n malli 2017, 1 artiklan kommentaari, 77 kohta.
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Yleisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
kohdalla PPT tai ohjaava periaate toimii siis 
ikään kuin kansallisen säännön soveltamis-
kynnyksenä. Sen sijaan erityisten väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen kohdalla myös PPT:n tai 
ohjaavan periaatteen tulee soveltua kyseises-
sä tapauksessa. Toisin sanoen kommentaarin 
perusteella erityisten väärinkäytön vastaisten 
sääntöjen osalta kysymys on siitä, että vero-
sopimusetu voidaan evätä verosopimuksen 
väärinkäytön vastaisen säännön nojalla. 
Yleisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
osalta kysymys on siitä, onko kansallinen sääntö 
ristiriidassa verosopimuksen määräysten kans-
sa. Ongelmana on sen määrittäminen, vastaako 
kansallinen yleinen väärinkäytön vastainen 
sääntö pääpiirteittäin PPT-määräystä (ohjaavaa 
periaatetta).

Suomen kansallisten yleisten väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen sanamuodot poikkeavat 
merkittävästi PPT-määräyksen sanamuodosta. 
VML 28 ja OVML 10 §:n mukaan veron kiertämi-
sestä on kyse silloin, kun jollekin toimenpiteelle 
on annettu asian varsinaista tarkoitusta tai 
luonnetta vastaamaton oikeudellinen muoto, 
tai toimenpiteeseen on ilmeisesti ryhdytty 
tarkoituksena vapautua suoritettavasta verosta. 
Verolain tavoitteen tai tarkoituksen vastaista 
veroetua koskeva soveltamisedellytys sisältyy 
VML 28 ja OVML 10 §:ssä verosta vapautumi-
sen käsitteeseen. Säännösten muotoilussa ei 
edellytetä, että veroedun saamisen tulisi olla 
järjestelyn yksi pääasiallisista tarkoituksista.116 
Toisaalta veronkiertodirektiivin yleisen veron-
kierron vastaisen säännön – jonka muotoilu on 
pitkälti PPT-määräystä vastaava – on katsottu 
tulleen kansallisesti toimeenpannuksi VML 28 
§:llä.117 VML 28 tai OVML 10 §:n soveltamis-
kynnys tuskin kuitenkaan ylittyisi tilanteessa, 

____________________

116  Sitä vastoin VML 28 §:n osalta on katsottu, että veron 
kiertämisen tarkoituksen tulisi olla järjestelyn yksinomainen 
tai pääasiallinen syy. Ks. esim. Knuutinen 2018, s. 306.
117  Ks. HE-luonnos koskien väliyhteisösäännöstöä ja yleistä 
veronkiertosäännöstä 2018, s. 53. 

jossa PPT ei soveltuisi.118 Siten muotoilua kos-
kevista eroista huolimatta VML 28 ja OVML 10 
§:ää voidaan soveltaa kommentaarin perusteella 
verosopimusetuihin vaikuttavasti. 

OECD:n malliverosopimuksen kommentaa-
rin perusteella monenvälisen yleissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvissa Suomen veroso-
pimuksissa PPT-määräys voi mahdollistaa 
verosopimusetujen epäämisen kansallisten 
väärinkäytön vastaisten sääntöjen nojalla, 
vaikka verosopimuksessa ei ole tällaiset sään-
nöt nimenomaisesti sallivaa määräystä eikä 
verosopimus salli kansallisen väärinkäytön 
vastaisen säännön mukaisen merkityksen anta-
mista verosopimuksessa käytetylle sanonnalle 
siten, että kansallista sääntöä voisi soveltaa 
tällä perusteella. Monenvälisen yleissopimuk-
sen soveltamisalaan kuulumattomissa Suomen 
verosopimuksissa tämä olisi mahdollista kom-
mentaarin mukaan ohjaavan periaatteen 
nojalla. Vaikka OECD:n malliverosopimuksen 
kommentaarissa pyritään esittämään nämä 
kaksi tilannetta toisiaan vastaavina, verosopi-
musetujen epäämiseen kommentaarista ilme-
nevään periaatteeseen vedoten tulisi kuitenkin 
suhtautua varauksellisesti.  

Esimerkiksi Brasilian verosopimus (1996) 
ei kuulu monenvälisen yleissopimuksen sovel-
tamisalaan eikä se sisällä nimenomaisia kan-
salliset väärinkäytösten vastaiset säännökset 
sallivia määräyksiä. Brasilian kansallisessa 
laissa on käytössä malli, jossa yhtiöt voivat 
jakaa voittoa osakkeenomistajilleen omalle 
pääomalle maksettuna korkona (Juros sobre o 
Capital Próprio, ”JCP”). Osakkeenomistajille 
jaettu JCP on vähennyskelpoista yhtiön tulo-
verotuksessa. Suomalaiselle yhtiölle maksettua 
suoritusta pidettäneen Suomessa osinkona, 
vaikka se on Brasilian kansallisen lain mukaan 

____________________

118  Näin myös Scherleitner 2019, s. 580. Ks. myös Helmi-
nen 2019, 9. Vieraan ja oman pääoman tuotto > Osinko 
> Yleisesti verovelvollisen ulkomailta saamat osingot > 
Kotimaisen yhteisön ulkomailta saamat osingot > Hybridit 
ja veronkierron estäminen. Viitalan mukaan VML 28 §:ää 
koskevan oikeuskäytännön perusteella ei ole yksiselittei-
sesti arvioitavissa, onko VML 28 §:n soveltamisala kattanut 
kaikki veronkiertodirektiivin 6 artiklan soveltamisalaan 
kuuluvat tilanteet. Ks. Viitala 2016, s. 344. Vrt. HE-luonnos 
koskien väliyhteisösäännöstöä ja yleistä veronkiertosään-
nöstä 2018, s. 53.
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vähennyskelpoista maksajalle.119 EVL 6a.9 §:n 
1-kohdan hybridisäännön mukaan maksajan 
verotuksessa vähennyskelpoinen osinko ve-
rotetaan saajan tulona (kansallinen erityinen 
väärinkäytön vastainen sääntö).120 Brasilian ve-
rosopimuksen 22(2)(b) artiklan mukaan osinko 
tulisi kuitenkin Suomessa vapauttaa verosta. 

Elinkeinoverolain 6a.9 §:n 1-kohdan hybri-
disääntö ei vaikuta suorituksen luonnehdintaan 
verotuksessa. Tästä syystä verosopimuksen 
menetelmäartiklaan perustuvaa etua ei voida 
evätä sillä perusteella, että suoritus ei ole vero-
sopimuksen menetelmäartiklassa tarkoitettua 
osinkoa.121 Hybrisäännössä ei sen soveltumiseksi 
edellytetä, että verovelvollisella oli tarkoitus 
saavuttaa verolain (verosopimusmääräyksen) 
tarkoituksen vastainen veroetu. Siten EVL 6a.9 
§:n 1-kohdan soveltamisedellytykset eivät vas-
taa ohjaavaa periaatetta. Malliverosopimuksen 
kommentaarin mukaan verosopimusetu voidaan 
kuitenkin yksittäisessä tapauksessa evätä oh-
jaavan periaatteen nojalla. Veroviranomaisten 
tulisi siis osoittaa, että kyseisessä tapauksessa 
järjestelyn yhtenä pääasiallisena tarkoituksena 
oli verosopimuksen 22(2)(b) artiklan veroso-
pimusedun saaminen ja tämän edun saaminen 
olisi verosopimuksen määräysten tarkoituksen 
vastaista.122 

Suomen ja Brasilian verosopimusta koske-
van hallituksen esityksen mukaan verosopimus 
noudattaa pääasiallisesti OECD:n mallivero-
sopimusta.123 Verosopimus sisältää kuitenkin 

____________________

119  Jakokelpoinen JCP lasketaan yhtiön nettovarallisuuden 
perusteella ja suhteessa pitkäaikaiseen korkotasoon. JCP:n 
maksaminen on vapaaehtoista ja siitä päätetään yhtiöko-
kouksessa. Ks. Loran – Villa 2017, s. 3. 
120  Rajoitussäännöstä sovelletaan myös kolmansista maista 
saatuihin osinkoihin. Ks. Verohallinnon ohje 2016, 2 Yh-
teisön saaman osingon verovapauden rajoittaminen, 2.1 
Rajoitussäännöksen soveltamisala. Ks. myös HE 68/2019 
vp, s. 36.
121  Erityisen väärinkäytöksen vastaisen säännön tarkoi-
tuksena on ehkäistä direktiivin soveltamisesta johtuvia 
perusteettomia veroetuja. Ks. HE 59/2015 vp, s. 5.
122  Järjestelyssä veroetu kuitenkin johtuu siitä, että JCP on 
brasilialaisen yhtiön verotuksessa vähennyskelpoinen, mut-
ta vastaava tulo ei sisälly suomalaisen osingonsaajayhtiön 
veropohjaan (hybridi-instrumentti). Verovelvolliset tuskin 
käyttävät JCP-instrumenttia aggressiiviseen verosuunnit-
teluun. Ks. Tomazela Santos 2018, s. 516. 
123  Ks. HE 188/1997 vp, s. 1–2.

merkittäviä poikkeuksia OECD:n mallista.124 
Lisäksi Brasilian verosopimus on solmittu en-
nen kuin ohjaava periaate on lisätty OECD:n 
malliverosopimuksen kommentaariin. Brasi-
lian verosopimuksen sopimusteksti ei osoita, 
että verosopimus sisältäisi kommentaarin 
esittämällä tavalla ohjaavaa periaatetta vas-
taavan väärinkäytön vastaisen määräyksen.125 
Sopimusteksti ei tue tulkintaa, jonka mukaan 
sopimisosapuolet ovat tarkoittaneet rajoittaa 
oikeuden verosopimusetuihin ainoastaan 
ohjaavan periaatteen ”läpäiseviin” järjestelyi-
hin.126 Näin ollen ohjaavan periaatteen merkitys 
verosopimusten, erityisesti ennen vuotta 2003 
solmittujen, tulkinnassa ei ole yksiselitteinen.127 

Malliverosopimuksen kommentaarin mukaan 
PPT-määräyksellä sisällytetään ohjaava periaa-
te verosopimuksiin. PPT ei kuitenkaan täysin 
vastaa ohjaavaa periaatetta vaan muuttaa to-
distustaakan jakautumista verosopimuksen vää-
rinkäytön osoittamisesta. Ohjaavan periaatteen 
mukaan verosopimusetuja ei pitäisi myöntää, 
kun järjestelyn yksi pääasiallisista tarkoituksista 
on suotuisampaan verotukselliseen asemaan 
pääseminen, ja suotuisamman verokohtelun 
saaminen olisi vastoin verosopimusmääräysten 
tarkoitusta. PPT-määräyksessä verovelvollisen 
tulee määräyksen soveltamisen estämiseksi 
osoittaa, että verosopimusedun myöntäminen 
olisi verosopimuksen asiaa koskevien määrä-
ysten tarkoituksen mukaista. Vaikka ohjaavan 
periaatteen katsottaisiin mahdollistavan vero-

____________________

124  Brasilia ei ole OECD:n jäsenvaltio, mutta se on yksi 
OECD:n ulkopuolisista valtioista (”associated coutries”), 
jotka ovat esittäneet kantansa OECD:n malliverosopi-
mukseen ja sen kommentaariin. Ks. OECD:n malli 2017, 
Non-OECD Economies’ Positions on the OECD Model Tax 
Convention, johdanto-osa. 
125  Esimerkissä kyse on kuitenkin kahden sopimusvaltion 
kansallisten lakien eroavaisuuksien hyödyntämisestä, jota 
verosopimukset voivat edesauttaa – ei verosopimusten 
väärinkäytöstä. Siten on kyseenalaista, että ohjaava periaate 
(tai PPT) voisi mahdollistaa kommentaarin tarkoittamalla 
tavalla verosopimusedun epäämisen. Vrt. BEPS Action 6, 
s. 78–83.
126  Ks. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, 
Acórdão nº 1302-002.014 do Processo 16643.720066/2013-
17, jossa Brasilian korkeimman hallinto-oikeuden enemmis-
tön kannan mukaan sopimusvaltion kansallisen väärinkäytön 
vastaisen säännöksen soveltaminen verosopimustilanteessa 
vaatisi toisen sopimusvaltion suostumuksen. 
127  Ks. esim. Helminen 2014, s. 20–23. 
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sopimusten väärinkäytön estämisen, veroviran-
omaisen on helpompi jättää verosopimusetu 
myöntämättä PPT:n kuin kansallisen säännön 
perusteella.128 

4 Kansallinen väärinkäytön vastainen 
sääntö vai PPT-määräys?

Monenvälisen yleissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa Suomen verosopimuksissa verosopi-
musten väärinkäyttöön voidaan puuttua edel-
listen lukujen perusteella tietyissä tilanteissa 
kansallisilla väärinkäytön vastaisilla säännöillä 
tai PPT-määräyksellä. PPT-määräyksen sovel-
tamisalalla ratkaistavaksi tulee, sovelletaanko 
verosopimuksen PPT-määräystä vai kansallista 
sääntöä. PPT-määräyksen mukaan verosopi-
mukseen perustuvaa etua ei saa myöntää, kun 
tämän edun hankkiminen oli järjestelyn yksi 
pääasiallisista syistä. Edun pitää siis perustua ky-
seiseen verosopimukseen eikä PPT-määräykseen 
voida vedota sellaisen edun epäämiseksi, joka 
perustuu kansalliseen lakiin tai EU-oikeuteen.129 
Kansallisten väärinkäytön vastaisten sääntöjen 
ja PPT-määräyksen keskinäistä suhdetta voidaan 
lähestyä lähinnä kahdella tavalla:

1. Kansalliset säännökset määrittelevät niiden liiketoi-
mien tai järjestelyjen luonteen, joihin verosopimuksia 
sovelletaan, joten niitä olisi sovellettava ennen PPT-
määräystä. 

2. PPT-määräys on lex specialis suhteessa kansallisiin 
sääntöihin, joten verosopimuksen väärinkäyttöön tulisi 
puuttua ainoastaan verosopimuksen väärinkäytön 
vastaisella määräyksellä. 

Verosopimusoikeuden kultaisen säännön mukaan 
järjestelyä arvioidaan ensin sisäisen lainsäädän-
nön perusteella. Jos kansallisen väärinkäytön 
vastaisen säännön mukaan järjestelyä tulee 
verottaa Suomessa, Suomi voi verottaa järjeste-
lyä siinä määrin kuin verosopimus sen sallii.130 
Monenvälisen yleissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvissa Suomen verosopimuksissa, joissa 
on kansalliset väärinkäytön vastaiset säännöt 
nimenomaisesti sallivia määräyksiä, verosopi-
musedun epääminen voidaan tehdä määräysten 

____________________

128  Ks. van Weeghel 2019, s. 14.
129  Ks. De Broe – Luts 2015, s. 131 ja Chand 2018a, s. 22. 
Ks. myös Veikkola 2018b, s. 17 esimerkki.
130  Helminen 2016, s. 259.

tarkoittamissa tilanteissa kansallisen väärinkäy-
tön vastaisen säännön nojalla.131 Esimerkiksi 
Australian verosopimuksen määräyksen mukaan 
verosopimusmääräysten (mukaan lukien PPT-
määräyksen) ei voida katsota ”millään tavalla 
rajoittavan” kansallisten väärinkäytön vastaisten 
sääntöjen soveltamista. Määräyksen sanamuoto 
mahdollistaa siten tulkinnan, että kansallista 
sääntöä voidaan soveltaa siitä huolimatta, että 
verosopimus itsessään sisältää väärinkäytön 
vastaisen määräyksen.  

Kansallisia väärinkäytön vastaisia sääntöjä 
voidaan soveltaa myös silloin, kun kansallinen 
sääntö antaa merkityksen sopimuksessa mää-
rittelemättömille käsitteille. Edellisen luvun 
esimerkissä koskien tapausta KHO 1999 T 4219 
katsottiin, että alankomaalaisen tytäryhtiön 
suorittama tulo voitaisiin luonnehtia VML 28 §:n 
nojalla rojaltituloksi, joten tuloon ei sovelleta 
Suomen ja Alankomaiden verosopimuksen 25(5) 
artiklan suorasijoitusosinkojen verovapautta 
koskevaa verosopimusetua. Silloin, kun veroso-
pimusetu evätään kansallisen säännön nojalla, 
ei ole enää tarvetta soveltaa verosopimuksen 
PPT-määräystä.132 Toisaalta PPT-määräyksen 
voidaan katsoa määrittävän oikeuden vero-
sopimusetuihin.133 Verosopimusetu jätetään 
myöntämättä, mikäli kyseessä on PPT-määrä-
yksen mukaan verosopimuksen väärinkäyttö. 
Silloin, kun verosopimusetu on evätty PPT:n 
nojalla, järjestely ei johda VML 28 tai OVML 10 
§:ssä tarkoitetulla tavalla verolain tarkoituksen 
vastaiseen veroetuun. Siten verosopimusetujen 
soveltamisedellytyksenä PPT-määräys tekee 
kansallisen veron kiertämisen estämistä koske-
van säännöksen soveltamisen tarpeettomaksi.134 

____________________

131  Suomen sopimuksista Hongkongin, Saksan, Espanjan, 
Kiinan ja Australian verosopimuksissa on kansalliset veron 
kiertämisen estämistä koskevat säännöt yleisesti sallivat 
määräykset. Näistä sopimuksista Australian, Kiinan ja Es-
panjan verosopimukset ovat monenvälisen yleissopimuksen 
soveltamisalan verosopimuksia. Hongkongin verosopimus 
on jo vähimmäisvaatimusten mukainen ja Saksan verosopi-
mukseen vähimmäisvaatimukset on tarkoitus ottaa osaksi 
verosopimusta neuvoteltavalla muutospöytäkirjalla. Ks. 
HE 307/2018 vp, s. 7.
132  Näin Duff 2018, s. 959–960. Ks. myös Rust 2015, s. 129. 
133  OECD:n malliverosopimuksen 29 artiklan otsikko on 
”Entitlement to Benefts”. 
134  Ks. vastaavasti HFD, 2012 ref 20 (1335-11).
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Sillä, sovelletaanko verosopimuksen väärin-
käytön estämiseen kansallista väärinkäytön vas-
taista sääntöä vai PPT-määräystä, on merkitystä 
erityisesti oikeusvaikutusten määräytymisen 
kannalta. PPT-määräyksen sanamuodon mu-
kaan verosopimusetu tulee jättää myöntämättä 
(shall not be granted). Järjestelyllä saatu etu 
tulee evätä, mutta muutoin järjestely verotetaan 
sille annetun muodon perusteella.135 VML 28 
ja OVML 10 § ovat oikeudellisen muodon uu-
delleenluokittelua koskevia säännöksiä, joiden 
mukaan vero on määrättävä niin kuin asiassa 
olisi käytetty oikeata muotoa. PPT-määräys voi 
joissain tapauksissa johtaa suurempaan vero-
rasitukseen kuin kansallinen veron kiertämisen 
estämistä koskeva säännös. Näin on esimerkiksi 
silloin, kun oikeus osinkoon on keinotekoisesti 
siirretty luonnolliselta henkilöltä yhtiölle (läh-
devero malliverosopimuksen osinkoartiklan 
mukaan 5 prosenttia 15 prosentin sijaan) ja 
kansallisen väärinkäytön vastaisen säännön 
perusteella vero määrättäisiin niin kuin asiassa 
olisi käytetty oikeata muotoa136:

Koska PPT-määräyksen sanamuodon mu-
kainen tulkinta tarkoittaa verosopimukseen 
perustuvan edun epäämistä, esimerkissä osin-
gosta perittäisiin kansallisen lain mukainen 
20 prosentin lähdevero yhteisölle maksetusta 
osingosta (lähdeverolaki 7.1 § 2-kohta).137 Kan-
sallisen yleisen väärinkäytön vastaisen säännön 
nojalla järjestely verotettaisiin sen oikeaa muo-
toa vastaavasti eli osinko katsottaisiin maksetun 
luonnolliselle henkilölle. Osingosta perittäisiin 
tällöin verosopimuksen mukainen 15 prosentin 

____________________

135  Suomi ei valinnut monenvälisen yleissopimuksen 7(4) 
artiklan valinnaista määräystä, joka sallii toimivaltaisen 
viranomaisen PPT:n soveltumisesta huolimatta henkilön 
pyynnöstä myöntää verosopimusedun, johon henkilö olisi 
ollut oikeutettu ilman järjestelyä.
136  Ks. OECD:n malli 2017, 29 artiklan kommentaari, 186 
kohta monenvälisen yleissopimuksen 7(4) artiklan valin-
naisen määräyksen (jota Suomi ei valinnut) soveltamisesta.
137  PPT-määräyksen oikeusvaikutusten tulkinnasta ks. 
Veikkola 2018b, s. 15–17.

lähdevero. Suomen kansallisen verolainsäädän-
nön ja verosopimusten tulkinnassa lähtökohtana 
on, että kansallisen lainsäädännön ja veroso-
pimuksen määrittämistä veroseuraamuksista 
valitaan verovelvollisen kannalta edullisempi 
vaihtoehto.138 Tällöin pienimmän veron periaate 
tukisi näkökantaa, jonka mukaan tulisi soveltaa 
kansallista väärinkäytön vastaista sääntöä.

Mikäli verosopimuksessa ei ole kansalliset 
väärinkäytön vastaiset säännöt nimenomaisesti 
sallivaa määräystä eikä verosopimus mahdollista 
kansallisen väärinkäytön vastaisen säännön 
mukaisen merkityksen antamista verosopimuk-
sessa käytetylle sanonnalle siten, että kansal-
lista sääntöä voisi soveltaa tällä perusteella, 
verosopimuksen väärinkäytön estämiseksi on 
kommentaarin mukaan ”pakko turvautua” ve-
rosopimuksen PPT-määräykseen. Objektiivisiin 
soveltamisedellytyksiin perustuvan erityisen 
väärinkäytön vastainen säännön osalta ei ole 
enää kyse siitä, onko sääntö ristiriidassa ve-
rosopimuksen kanssa, vaan siitä, voidaanko 
arvioitavana olevassa yksittäisessä tapauksessa 
verosopimusetu jättää myöntämättä PPT:n 
nojalla. Kansallisten yleisten väärinkäytön 
vastaisten sääntöjen kohdalla PPT:n voidaan 
katsoa mahdollistavan kansallisen säännön 
soveltamisen.

Verosopimuksen PPT-määräys on lex 
specialis suhteessa kansallisiin väärinkäytön 
vastaisiin sääntöihin nähden.139 Monenvälisen 
yleissopimuksen soveltamisalan verosopimuk-
sissa PPT-määräys ilmaisee sopimusosapuolten 
yhteisymmärryksen siitä, mitä on pidettävä 
verosopimusten väärinkäyttönä.140 Toisaalta 
VML 28 tai OVML 10 § eivät välttämättä sovel-
tuisi tilanteessa, jossa PPT ei soveltuisi. Toisin 
sanoen säännöksiä tuskin voidaan soveltaa 
järjestelyihin, jotka eivät PPT:n mukaan ole 
verosopimusten väärinkäyttöä. Käytännössä 
Suomessa kansalliset tuomioistuimet toden-

____________________

138  Nykänen 2015, s. 37.
139  Näin esim. Arnold – van Weeghel 2006, s. 105, De Broe 
2008, s. 288 ja Jung 2011, s. 240.
140  Oikeusvarmuuden kannalta verosopimusten väärin-
käyttöön tulisi puuttua osapuolten yhdessä sopiman ve-
rosopimuksen väärinkäytösten vastaisella määräyksellä, ei 
valtion kansallisen säännöksen avulla. Ks. Chand 2018b, 
s. 123. Toisaalta valtiot saattavat soveltaa ja tulkita myös 
PPT-määräystä epäyhdenmukaisesti.
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näköisesti perustelisivat verosopimusedun 
epäämisen viittaamalla kansalliseen väärinkäy-
tösten vastaiseen sääntöön ja verosopimuksen 
PPT-määräykseen. PPT-määräykseen vetoa-
malla kansallinen tuomioistuin voi perustella, 
etteivät verosopimuksen määräykset estä tulon 
verottamista.141 Verovelvollisen oikeusturvan 
kannalta olisi kuitenkin parempi, että vää-
rinkäyttöön puututtaisiin PPT-määräyksellä. 
Suomi on nimittäin rajannut verosopimusten 
välimiesmenettelyn ulkopuolelle asiat, joihin 
on sovellettu kansallisia veron välttämisen 
vastaisia sääntöjä.142  

5 Johtopäätökset

Kansainvälisen oikeuden mukaan verosopi-
musten ja kansallisen lainsäädännön ristiriita-
tilanteessa, verosopimuksille on lähtökohtai-
sesti annettava etusija suhteessa kansalliseen 
lainsäädäntöön.143 Näin ollen verosopimuksen 
osapuoli ei voi soveltaa kansallista väärinkäytön 
vastaista sääntöään sellaisen tulon verottami-
seksi, johon tällä ei verosopimuksen määräysten 
mukaan ole verotusoikeutta. OECD:n vuoden 
2017 malliverosopimuksen kommentaarin 
mukaan kansallisten väärinkäytön vastaisten 
sääntöjen ja verosopimusmääräysten ristiriita 

____________________

141  Pinetz katsoo, että OECD:n mukaan PPT-määräyksellä 
olisi merkitystä vain niiden valtioiden osalta, joiden kansalli-
nen laki ei ole mahdollistanut verosopimuksen epäasiallisen 
käytön estämistä. Ks. Pinetz 2016, s. 115 ja OECD:n malli 
2017, 29 artiklan kommentaari, 169 kohta.
142  Ks. Suomen talletusasiakirja, 28(1) artikla. PPT-mää-
räyksestä johtuvat tulkintaerimielisyydet ovat erityisesti 
sellaisia tulkintaerimielisyyksiä, jotka kuuluvat monenväli-
sen yleissopimuksen riidanratkaisua koskevien määräysten 
soveltamisalaan. Ks. BEPS Action 14, s. 14.
143  Kodifioitu Wienin yleissopimuksen 26 ja 27 artiklassa.

on kuitenkin usein vältettävissä.144 Osaa kom-
mentaarin kannanotoista voidaan pitää perus-
teltuina.145 Kansallisten väärinkäytön vastaisten 
sääntöjen soveltamisen voidaan katsoa olevan 
yhteensopivia verosopimusten kanssa silloin, 
kun verosopimuksessa on kansallisten väärin-
käytön vastaisten sääntöjen soveltamisen erityi-
sesti sallivia määräyksiä tai verosopimuksessa 
viitataan nimenomaisesti sopimusvaltioiden 
kansalliseen lainsäädäntöön.146 

Suomen kansallisten väärinkäytön vastaisten 
sääntöjen ja verosopimusten välisen suhteen 
määrittäminen on varsin tapaus- ja veroso-
pimuskohtaista.147 Vain muutamassa Suomen 
verosopimuksista on kansalliset väärinkäytön 
vastaisten säännösten soveltamisen yleisesti 
sallivia määräyksiä. Jos verosopimuksessa 
ei ole tällaista määräystä eikä verosopimus-
määräyksessä käytetylle sanonnalle kyseessä 
olevassa tapauksessa voida antaa kansallisen 
väärinkäytön vastaisen säännön mukaista mer-
kitystä, kansallisen säännön perusteella ei voida 
verottaa tuloa, johon Suomella ei verosopimuk-
sen määräysten mukaan ole verotusoikeutta. 

____________________

144  On todennäköistä, että Suomessa korkein hallinto-oikeus 
tukeutuisi tähän uusimpaan kommentaariin tulkitessaan 
kotimaisten veron kiertämisen vastaisten säännösten 
soveltamista verosopimustilanteessa. Suurin osa Suomen 
verosopimuksista perustuu OECD:n malliverosopimukseen, 
ja malliverosopimuksen kommentaarille annetaan Suomessa 
suuri painoarvo verosopimusten tulkinnassa. Käytännössä 
malliverosopimusta sisällöltään vastaavien verosopimusten 
tulkinnassa on käytetty kommentaarin uusimpia versioita. 
Ks. esim. KHO 2002:26 ja KHO 2013:93. Ks. myös KHO 
2018:173, jossa KHO totesi, että OECD:n siirtohinnoitte-
luohjeiden osalta merkitystä on erityisesti annettava niille 
ohjeille, jotka ovat olleet julkaistuna silloin, kun veroilmoitus 
on tullut antaa. OECD:n malliverosopimuksen roolista Suo-
men solmimien verosopimusten tulkinnassa tarkemmin ks. 
esim. Helminen 2000, s. 83–84 ja Helminen 2014, s. 20–23.
145  OECD:n malliverosopimuksen kommentaarin vuoden 
2017 päivityksessä on poistettu OECD:n jäsenvaltioiden 
tekemät huomiot (Observation on the Commentary) siitä, 
etteivät ne hyväksy kommentaarin kansallisia väärinkäytön 
vastaisia sääntöjä koskevia kannanottoja. Ks. OECD 2019, 
C(1)-82–C(1)-83.
146  Näin myös Baéz Moreno 2017, s. 434. 
147  Jokainen tapaus on analysoitava omien olosuhteidensa 
perusteella, eikä kansallisten väärinkäytön vastaisten sään-
töjen soveltaminen saa johtaa verosopimusten tarkoituksen 
vastaiseen huojentamattomaan kaksinkertaiseen verotuk-
seen. Ks. OECD:n malli 2017, 1 artiklan kommentaari, 71 
ja 80 kohta.
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Malliverosopimuksen kommentaarin mukaan 
verosopimukseen perustuva etu voidaan kui-
tenkin jättää myöntämättä silloin, kun veroso-
pimusedut voidaan evätä myös PPT-määräyksen 
nojalla. Kommentaarin mukaan verosopimusetu 
voidaan evätä niin sanotun ohjaavan periaatteen 
nojalla, kun kysymys on verosopimuksesta, joka 
ei sisällä PPT-määräystä. 

Monenvälisen yleissopimuksen soveltamis-
alaan kuulumattomissa Suomen verosopimuk-
sissa verosopimusetu voitaisiin siis OECD:n mal-
liverosopimuksen kommentaarin mukaan evätä 
kommentaariin vuonna 2003 lisätyn ohjaavan 
periaatteen nojalla. Verosopimusmääräysten 
ohittaminen ainoastaan kommentaarista ilme-
nevään periaatteeseen vedoten on kuitenkin 
kyseenalaista verosopimuksen soveltamista ja 
tulkintaa koskevien perusperiaatteiden kan-
nalta. Vaikka malliverosopimuksen kommen-
taarin ohjaavan periaatteen voitaisiin katsoa 
mahdollistavan verosopimusetujen epääminen, 
verosopimusedun myöntämisen tulisi olla ky-
seisessä tapauksessa verosopimuksen asiaa 
koskevien määräysten tarkoituksen vastaista. 
Monenvälisen yleissopimuksen soveltamis-
alaan kuulumattomia Suomen verosopimuksia 
soveltaessa veroviranomaisen on käytännössä 
kuitenkin haastavaa osoittaa, että verovelvol-
lisen toimenpide olisi verosopimusmääräysten 
tarkoituksen vastainen. 

Suomessa kansallisia väärinkäytön vastaisia 
sääntöjä ei juurikaan ole sovellettu veroso-
pimustilanteessa.148 Monenvälisen yleissopi-
muksen soveltamisalaan kuuluvissa Suomen 
verosopimuksissa PPT-määräys yhdessä uuden 
johdantokappaleen kanssa mahdollistaa vero-
sopimusetujen väärinkäytön estämisen aiempaa 
laajemmin. Verosopimuksen PPT-määräys pois-
taa esteitä kansallisten väärinkäytön vastaisten 
sääntöjen soveltamiselta. PPT-määräyksellä on 
myös itsenäistä merkitystä, sillä se voi tulla 
sovellettavaksi myös tilanteissa, joissa kan-
salliset väärinkäytön vastaiset säännöt eivät 
soveltuisi. Koska PPT-määräys on katsottavissa 
verosopimusetujen soveltamisedellytykseksi, 
voidaan sitä soveltaa myös ilman kansallisen 

____________________

148  Suomessa ei esimerkiksi ole julkaistua oikeuskäytäntöä, 
jossa kansallisilla väärinkäytön vastaisilla säännöillä olisi 
puututtu verosopimuskeinotteluun.

säännön tuomaa tukea. Verosopimukset voivat 
vain rajoittaa kansalliseen lakiin perustuvaa 
verotusta, joten verosopimusedun epääminen 
PPT:n nojalla ei laajenna Suomen verotusvaltaa. 
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