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KTM, väitöskirjatutkija Elisa Veikkola

1 Johdanto1

Monenvälinen yleissopimus (Multilateral 
Instrument, MLI) veropohjan rapautumisen 
ja voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin 
toteuttavista toimenpiteistä tuli Suomessa voi-
maan 1. kesäkuuta 2019. Monenvälisellä yleisso-
pimuksella saatetaan osaksi Suomen solmimia 
kahdenvälisiä verosopimuksia OECD:n Base 
Erosion and Profit Shifting (BEPS) -projek-
tin tulokset. BEPS-projektissa verosopimusten 
väärinkäyttö tunnistettiin yhdeksi tärkeimmäksi 
monikansallisten yritysten verojen välttelyyn 
liittyväksi tekijäksi.2 Merkittävin muutos, jonka 
yleissopimuksen hyväksyminen tuo sen sovel-
tamisalaan kuuluviin Suomen verosopimuksiin, 
on yleinen väärinkäytösten vastainen määräys 
Principal Purpose Test (PPT). Määräyksen 
sanamuoto on seuraava:

Soveltamisalan verosopimukseen perustuvaa etuut-
ta ei, soveltamisalan verosopimuksen määräysten 
estämättä, myönnetä tulon tai varallisuuden osalta, 

____________________

1  Tämä artikkeli on laadittu Tampereen yliopiston johtamisen 
ja talouden tiedekunnassa Suomen Akatemian rahoituksella 
osana ”Kansainvälinen verojärjestelmä murroksessa” tut-
kimushanketta (rahoituspäätös numero 310747).
2  BEPS Action 6, s. 9.

jos on kohtuullista päätellä ottaen huomioon kaikki 
asiaa koskevat tosiasiat ja olosuhteet, että tämän 
etuuden hankkiminen oli yksi sellaisen järjestelyn 
tai transaktion pääasiallisista tarkoituksista, joka vä-
littömästi tai välillisesti johti tähän etuuteen, paitsi 
jos selvitetään, että tämän etuuden myöntäminen 
olisi näissä olosuhteissa soveltamisalan verosopi-
muksen asiaa koskevien määräysten tavoitteen ja 
tarkoituksen mukaista.3 

Veroviranomaisen on verosopimusedun myön-
tämättä jättämiseksi osoitettava, että tämän 
verosopimusedun hankkiminen oli järjestelyn 
yksi pääasiallisista tarkoituksista (subjektiivinen 
tekijä). PPT-määräyksen soveltumisen estämi-
seksi verovelvollisella on mahdollisuus selvittää, 
että edun myöntäminen olisi näissä olosuhteis-
sa verosopimuksen määräysten tavoitteen ja 
tarkoituksen mukaista (objektiivinen tekijä).4 
Näiden PPT:n soveltamisehtojen tulkinnassa 

____________________

3  Monenvälisen yleissopimuksen 7(1) artikla. Suomennos 
on monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voi-
maansaattamiseksi annetusta hallituksen esityksestä. Ks. 
HE 307/2018 vp, s. 45.
4  Artikkelin tarkoituksena ei ole PPT-määräyksen syväl-
lisempi tulkinta. Määräyksen soveltamisehtojen ja oike-
usvaikutusten tarkastelu on rajattu vain siihen, mikä on 
välttämätöntä sen EU-oikeuden mukaisuuden arvioimiseksi. 
Olen käsitellyt PPT-määräyksen tulkintaa kahdessa aikai-
semmassa artikkelissani. Ks. Veikkola 2018a ja 2018b.

Monenvälisen yleissopimuksen PPT-määräyksen 
EU-oikeuden mukaisuus
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OECD:n malliverosopimuksen kommentaarilla 
on keskeinen rooli. BEPS-projektin yhteydessä 
PPT-määräys sisällytettiin OECD:n vuoden 
2017 malliverosopimukseen5, ja monenvälisellä 
yleissopimuksella tämä määräys otetaan osaksi 
olemassa olevia kahdenvälisiä verosopimuksia. 
Malliverosopimuksen kommentaarissa on PPT-
määräystä koskevia soveltamisesimerkkejä ja 
muita tulkintaohjeita.6 

Euroopan unionin oikeus voi rajata jäsen-
valtioiden mahdollisuuksia evätä verosopimus-
edut väärinkäytösten vastaisella säännöllä. 
Oikeuskirjallisuudessa onkin esitetty, että 
PPT-määräykseen liittyy seikkoja, joiden takia 
se ei välttämättä olisi yhdenmukainen Euroopan 
unionin tuomioistuimen (EUT) oikeuskäytän-
nön kanssa koskien jäsenvaltioiden mahdol-
lisuuksia estää väärinkäytöksiä. Ensinnäkin 
PPT-määräyksen soveltamiskynnystä ”yksi 
pääasiallisista tarkoituksista” on verrattu unio-
nin tuomioistuimen väärinkäytösten estämistä 
koskevan oikeuskäytännön ”ainoan tarkoituk-
sen” tai ”keskeisen tarkoituksen” testeihin.7 

Toiseksi PPT-määräyksessä on katsottu olevan 
todistustaakkaan liittyviä ongelmia, koska 
PPT:ssä veroviranomaisilla on todistustaakka 
vain subjektiivisesta tekijästä, ja veroviran-
omaisen näyttökynnystä ”kohtuullista päätel-
lä” on pidetty suhteellisen matalana.8 Lisäksi 
kirjallisuudessa PPT-määräyksen EU-oikeuden 
mukaisuutta on tarkasteltu oikeusvarmuuden 
periaatteen9 ja määräyksen oikeusvaikutusten 
kannalta.10

Tutkijoiden lisäksi Euroopan komissio on 
katsonut PPT-määräyksen muotoilussa olevan 
EU-oikeudellisia ongelmia. Verosopimusten 
väärinkäytön vastaisten toimenpiteiden täy-

____________________

5  Ks. OECD:n malli 2017, 29(9) artikla.
6  Malliverosopimuksen kommentaarin roolista PPT:n tul-
kinnassa ks. Veikkola 2018a, s. 4.
7  Ks. Dourado 2015, s. 56; Báez Moreno 2017, s. 444–445 
ja Palmitessa 2018, s. 60.
8  Ks. De Broe – Luts 2015, s. 132 ja Palmitessa 2018, s. 61.
9  Ks. Koriak 2016, s. 558; Danon 2018, s. 45–46; Kuźniacki 
2018, ss. 282; Pinetz 2016, s. 117 ja Kemmeren 2014, s. 192. 
Ks. myös Lang 2014, s. 660 ja Nørgård Pedersen – Schultz 
2017, s. 332.
10  Ks. esim. Koriak 2016, s. 557–558; Báez Moreno 2017, s. 
444 ja Danon 2018, s. 52.

täntöönpanoa koskevassa suosituksessaan11 

komissio kannustaa jäsenvaltioita sisällyttä-
mään PPT-määräykseen mukautuksen, jonka 
mukaan määräystä tulisi soveltaa vain, ”jollei 
todeta, että järjestelyssä tai liiketoimessa on 
kyse todellisesta taloudellisesta toiminnasta”.12 

Komission suositukset eivät ole jäsenvaltioita 
sitovia, mutta kansallisten tuomioistuinten on 
otettava ne huomioon tulkitessaan kansallista 
vero-oikeutta EU-oikeuden mukaisella tavalla. 
Lisäksi EUT ottaa komission suositukset huo-
mioon päätöksiä tehdessään.13

Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkas-
tella monenvälisen yleissopimuksen PPT-mää-
räyksen EU-oikeuden mukaisuutta. Tarkastelu 
keskittyy PPT:n yhdenmukaisuuteen Euroo-
pan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
(SEUT) takaamien perusvapauksien kanssa ja 
EUT:n tätä koskevaan oikeuskäytäntöön, kos-
ka välittömässä verotuksessa suurin merkitys 
väärinkäytösten estämisellä on ollut kansallisen 
lain oikeuttamisperusteena. Tulkinta-apuna 
merkitystä on lisäksi emo-tytäryhtiödirektiivin14 
ja veronkiertodirektiivin15 väärinkäytösten 
vastaisilla säännöillä.16 Artikkelissa seurataan 
unionin tuomioistuimen vakiintunutta kolmi-
vaiheista testiä, jolla EUT vastaa kysymykseen 
siitä, onko kyseessä kielletty rajoitus SEUT:n 
takaamille perusvapauksille. Välitöntä verotusta 
____________________

11  Komission suositus (EU) 2016/136, annettu 28 päivänä 
tammikuuta 2016, verosopimusten väärinkäytön vastaisten 
toimenpiteiden täytäntöönpanosta. EUVL L 25, 2.2.2016, 
s. 67.
12  Komission suositus (EU) 2016/136, 2 kohta. 
13  Ks. Helminen 2018, s. 41 oikeuskäytäntöviittauksineen.
14  Neuvoston direktiivi (EU) 2015/121, annettu 27 päivänä 
tammikuuta 2015, eri jäsenvaltioissa sijaitseviin emo- ja 
tytäryhtiöihin sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 
annetun direktiivin 2011/96/EU muuttamisesta. EUVL L 
21, 28.1.2015, s. 1.
15  Neuvoston direktiivi (EU) 2016/1164, annettu 12 päivänä 
heinäkuuta 2016, sisämarkkinoiden toimintaan suoraan 
vaikuttavien veron kiertämisen käytäntöjen torjuntaa kos-
kevien sääntöjen vahvistamisesta. EUVL L 193, 19.7.2016, 
s. 1.
16  Kuitenkin PPT:n yhdenmukaisuus välitöntä verotusta 
koskevien direktiivien kanssa ja PPT:n suhde direktiivien 
väärinkäytösten vastaisiin sääntöihin on rajattu artikkelin 
ulkopuolelle. PPT-määräyksen soveltaminen direktiivien so-
veltamisalalla olisi sitä paitsi tarpeetonta, koska jäsenvaltiot 
ovat velvoitettuja estämään direktiivietujen väärinkäytön 
unionin oikeuden yleisen väärinkäytönkiellon nojalla. Ks. 
alaluku 3.1.
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koskevissa tapauksissa EUT arvioi rule of reason 
-periaatetta seuraavasti:17

(1)Onko kysymyksessä perusvapauksien 
rajoittaminen?

(2)Onko rajoitus oikeutettavissa eli onko 
olemassa oikeuttamisperustetta?

(3)Onko hyväksyttävä rajoitus suhteelli-
suusperiaatteen mukainen?

Artikkelin toisessa luvussa tarkastellaan 
ensiksi sitä, johtaako PPT-määräys ylipäätänsä 
EU-oikeuden vastaiseen verokohteluun. Tämän 
jälkeen kolmannessa luvussa tarkastellaan, olisi-
ko PPT-määräys oikeutettavissa hyväksyttävillä 
tavoitteilla, jotka liittyvät yleistä etua koskeviin 
pakottaviin syihin. Suhteellisuusperiaatteen 
mukaan perusvapauksia rajoittavan kansallisen 
lain säännöksen tulee lisäksi soveltua sillä tavoi-
tellun hyväksyttävän tavoitteen saavuttamiseen 
eikä säännöksellä saada ylittää sitä, mikä on tar-
peellista kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi.18 
Ensimmäisen edellytyksen täyttymistä PPT:n 
osalta tarkastellaan artikkelissa oikeuttamispe-
rusteiden yhteydessä. Kansallisen lainsäädän-
nön oikeasuhteisuutta koskeva toinen edellytys 
muodostaa oman lukunsa. Viimeisessä luvussa 
esitetään johtopäätökset. 

2 EU-oikeuden vastainen verokohtelu

2.1 Verosopimukset ja EU-oikeus

Euroopan unionin jäsenvaltiot voivat solmia 
keskenään ja kolmansien maiden kanssa vero-
sopimuksia kaksinkertaisen verotuksen poista-
miseksi.19 Verosopimusten solmimisoikeuden 
osalta unionin tuomioistuin on katsonut, että 
jäsenvaltiot voivat solmia edullisempia vero-
sopimuksia kolmansien maiden kanssa kuin 
muiden jäsenvaltioiden kanssa.20 EU-oikeudessa 
ei ole most favoured nation -periaatetta, joka 
edellyttäisi jäsenvaltioita myöntämään kah-
denkeskisen verosopimuksen etuja kyseisen 
sopimuksen ulkopuolisen jäsenvaltion asuk-

____________________

17  Ks. Terra – Wattel 2018, s. 74–75.
18  Ks. esim. C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap 
Group Litigation, 64 kohta.
19  Ks. C-336/96, Gilly, 23 kohta.
20  C-176/15, Riskin ja Timmermans, 37 kohta.

kaille.21 EUT on lisäksi todennut jäsenvaltion 
verosopimuksen väärinkäytösten vastaisen 
määräyksen (limitation of benefits, LOB) 
osalta, ettei se ollut EU-oikeuden vastainen. 
Tuomioistuin katsoi, etteivät perusvapauksia 
koskevat SEUT:n määräykset ole esteenä sille, 
ettei jäsenvaltion toisen jäsenvaltion kanssa 
tekemässä verosopimuksessa määrättyä etua 
LOB-määräyksen mukaisesti uloteta jossain 
muussa jäsenvaltiossa asuviin yhtiöihin, jotka 
eivät itse ole oikeutettuja vastaavaan veroso-
pimusetuun.22

Jäsenvaltiot ovat säilyttäneet laajan suve-
reniteetin välittömistä veroista päätettäessä 
eikä EU:n lainsäädännössä tällä hetkellä anneta 
konkreettisia ohjeita – yritysjärjestelyiden, 
osinkojen, korkojen ja rojaltien verotusta sekä 
veron kiertämisen torjuntaa koskevia direktiive-
jä lukuun ottamatta – verotusvallan jakamisesta 
jäsenvaltioiden kesken.23 Unionin tuomioistui-
men oikeuskäytännössä on vahvistettu, että 
jäsenvaltioilla on EU:n yhtenäistämis- tai yh-
denmukaistamistoimien puuttuessa toimivalta 
sopimuksin jakaa verotusvaltaa kaksinkertaisen 
verotuksen poistamiseksi. Jäsenvaltiot voivat 
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi 
tekemissään kahdenvälisissä sopimuksissa 
vahvistaa liittymätekijät, joiden perusteella 
verotustoimivalta jakaantuu.24 Esimerkiksi 
verosopimusmääräyksen kansallisuuskriteeri 
– vaikka kansallisuuteen perustuva erottelu on 
nimenomaan kielletty sisämarkkinoilla – ei ole 
perustamissopimuksessa kiellettyä syrjintää, 
koska kansallisuuteen perustuva verokohtelun 
erilaisuus perustuu sopimuspuolten valtaan 
vahvistaa verotustoimivallan jakoperusteet 
kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi.25

OECD:n BEPS-projektin myötä kansain-
välisessä vero-oikeudessa painopisteenä on 
toimenpiteiden kehittäminen verotusvallan 

____________________

21  C-376/03, D, 63 kohta ja C-374/04, Test Claimants in 
Class IV of the ACT Group Litigation, 94 kohta.
22  C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT 
Group Litigation, 93 ja 94 kohta. Tuomioon kohdistuvasta 
kritiikistä ks. Debelva ym. 2015, s. 135–136.
23  C-336/96, Gilly, 24 ja 30 kohta; C-470/04, N, 44 kohta ja 
C-513/04, Kerckhaert ja Morres, 22 ja 23 kohta.
24  C-336/96, Gilly, 24 ja 30 kohta ja C-307/97, Saint-Gobain, 
56 kohta.
25  Ks. C-336/96, Gilly, 30 kohta.
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jakamiseksi niin, että voidaan estää tulojen 
siirto matalan verotuksen valtioihin ja varmistaa 
tulojen verotus siellä, missä taloudellista arvoa 
luodaan.26 BEPS-projektin seurauksena OECD:n 
malliverosopimusta muutettiin tämän tavoitteen 
mukaisesti, ja esimerkiksi PPT-määräys sisäl-
lytettiin malliverosopimuksen 29(9) artiklaan. 
Unionin tuomioistuin on todennut, että verotus-
vallan jakamiseksi on järkevää, että jäsenvaltiot 
seuraavat kansainvälistä käytäntöä ja varsinkin 
OECD:n malliverosopimuksia.27 Monenvälisellä 
yleissopimuksella valtiot voivat sisällyttää PPT-
määräyksen yleissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluviin verosopimuksiinsa.28 PPT on siis osa 
verosopimusta ja vaikuttaa verosopimuksen 
yleiseen tasapainoon. Verosopimuksen verotus-
vallan jakamista koskevia artikloita sovelletaan, 
ellei järjestelyssä tai liiketoimessa ole kyse PPT-
määräyksessä määritellystä väärinkäytöksestä.29 
Tätä verotusvaltaa käyttäessään jäsenvaltiot 
eivät kuitenkaan voi soveltaa SEUT:n vastaista 
verotusta.30

2.2 Perusvapauksien rajoittaminen

Verotus voi olla SEUT:n perusvapaudet takaa-
vien määräysten vastaista, jos se rajoittaa tava-
roiden, henkilöiden, palveluiden tai pääomien ja 

____________________

26  Ks. OECD 2016, s. 1.
27  Ks. C-336/96, Gilly, 31 kohta; C-513/03, van Hilten-van 
der Heijden, 48 kohta ja C-524/04, Test Claimants in the 
Thin Cap Group Litigation, 49 kohta. 
28  Monenvälisen yleissopimuksen allekirjoitusajankohdan 
mukaan PPT-määräys tulee sovellettavaksi kaikkiin yleis-
sopimuksen kattamiin yli 1100 verosopimukseen. Ks. MLI 
FAQs 2017, s. 3.
29  Ks. vastaavasti C-374/04, Test Claimants in Class IV 
of the ACT Group Litigation, 90 ja 91 kohta. Mikäli PPT 
katsotaan verosopimuksen osapuolten toimivaltaan kuulu-
vaksi verotusvallan jakoperusteeksi, sen soveltamiselle 
ei olisi EU-oikeudellista estettä. Ks. Vanistendael 2016, s. 
171. Toisin De Broe 2008, s. 1049. De Broe katsoo, että 
verotusvallan jakamista koskevat malliverosopimuksen 
6–22 artiklat, ja esimerkiksi LOB-määräys soveltuu vasta 
verosopimuksen seuraavalla tasolla, jolloin sopimusvaltio 
epää verosopimukseen perustuvan rajoituksen verotusval-
lalleen eli käyttää verotusvaltaansa.
30  Ks. C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT 
Group Litigation, 54 kohta; C-265/04, Bouanich, 50 kohta; 
C-170/05, Denkavit Internationaal ja Denkavit France, 
44 kohta ja C-282/07, Truck Center, 23 kohta.

maksujen vapaata liikkumista sisämarkkinoilla.31 
Perusvapaudet takaavat vapaan liikkuvuuden 
jäsenvaltiosta toiseen ja tasa-arvoisen kohtelun 
kansalaisuudesta tai alkuperästä riippumatta.32 
Kiellettyä syrjintää ei ole ainoastaan kansalai-
suuteen perustuvaa suora syrjintä vaan myös 
kaikki epäsuora syrjintä, jossa muiden erottelu-
perusteiden, kuten henkilön asuinvaltion, käyt-
tämisen seurauksena tosiasiallinen lopputulos 
on sama.33 Kiellettyjä ovat suoran ja epäsuoran 
kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän lisäksi 
myös sellaiset perusvapauksien rajoitukset, 
jotka eivät sisällä syrjintää. Perusvapauksien 
rajoituksina on pidettävä kaikkia toimia, joilla 
kielletään kyseisen vapauden käyttäminen, 
haitataan sitä tai tehdään se vähemmän hou-
kuttelevaksi.34 

PPT-määräyksen soveltaminen voi rajoit-
taa perusvapauksia, koska sitä sovelletaan 
ainoastaan rajat ylittävissä tilanteissa. PPT:n 
soveltamisesta seuraa sen sanamuodon pe-
rusteella verosopimukseen perustuvan edun 
epääminen, jolloin tulosta peritään kansallisen 
lain mukainen vero.35 Verosopimusoikeuden 
kultaisen säännön mukaan verosopimukset 
ainoastaan rajoittavat sisäiseen lainsäädäntöön 
perustuvaa verotusta, mutta eivät laajenna si-

____________________

31  Tapauksen tosiseikoista riippuu, minkä perusvapauden 
soveltamisalaan tilanne kuuluu. Käytännössä PPT:n sovel-
taminen voisi kuulua kaikkien perusvapauksien soveltamis-
alaan lukuun ottamatta tavaroiden vapaata liikkuvuutta, 
jolla on vain hyvin vähäinen merkitys välittömän verotuk-
sen yhteydessä. Ks. Helminen 2018, s. 80. Sovellettavan 
perusvapauden määrittämisellä on käytännössä merkitystä 
ainoastaan silloin, kun tilanne koskee EU:n ulkopuolelle 
maksettavien tulojen verotusta, koska ainoastaan pää-
omien vapaata liikkuvuutta sovelletaan suhteessa ETA:n 
ulkopuolisiin valtioihin (SEUT 63 artikla). 
32  SEUT 18 artiklassa määrätään yleisestä periaatteesta, 
jonka mukaan kaikki kansalaisuuteen perustuva syrjintä on 
kiellettyä perussopimusten soveltamisalalla. Yleissäännös 
soveltuu itsenäisesti ainoastaan tilanteissa, joita SEUT:n 
perusvapaudet takaavat erityiset määräykset eivät kata. 
Syrjinnän käsite on niissä sama. Ks. 305/87, komissio v. 
Kreikka, 12 ja 13 kohta; C-1/93, Halliburton Services, 
12 kohta; C-311/97, Royal Bank of Scotland, 20 kohta ja 
C-251/98, Baars, 23 kohta.
33  C-29/95, Pastoors ja Trans-Cap, 16 ja 17 kohta.
34  Ks. esim. C-55/94, Gebhard, 37 kohta; C-442/02, Cai-
xaBank France, 11 kohta ja C-157/07, Krankenheim 
Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, 30 kohta.
35  Määräyksen oikeusvaikutuksista ks. alaluku 4.3.
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tä.36 Lähtökohtaisesti PPT-määräys ei tarkoita 
rajat ylittävän tilanteen epäedullisempaa vero-
kohtelua, koska se vain poistaa verosopimuk-
seen perustuvan edun suhteessa kansalliseen 
lainsäädäntöön.37 Mikäli siis verosopimusedun 
epäämisen seurauksena sovellettava kansal-
lisen lain säännös ei kohtele rajat ylittävää 
tilannetta epäedullisemmin, PPT-määräyksen 
soveltaminen ei johda perusvapauksien ra-
joittamiseen. EUT on esimerkiksi todennut, 
ettei verosopimusedun epääminen aseta rajat 
ylittävää tilannetta epäedullisempaan asemaan 
kuin kansallista tilannetta silloin, kun lainsää-
dännössä asetetaan ulkomailta ja kotimaasta 
saaduille tuloille sama verokanta.38 

PPT-määräyksen soveltamisesta voi tosi-
asiallisesti aiheutua rajoitus perusvapauksille 
silloin, kun sen seurauksena sovellettavat kan-
salliset säännökset kohtelevat rajat ylittävää 
tilannetta syrjivästi.39 Esimerkiksi Suomessa 
elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 
(24.6.1968/360, EVL) 6a §:n mukaan EU- ja 
ETA-alueen ulkopuolisista valtioista saadut 
osingot ovat veronalaista tuloa toisinkuin 
kotimaisen yhtiön jakamat osingot, jotka ovat 
saajayhtiölle pääsääntöisesti verovapaita.40 
Kansallinen sääntely asettaa siis kolmannesta 
valtiosta saadut osingot epäedullisempaa ase-
maan kuin kotimaisilta yhtiöiltä saadut osingot, 
ellei verosopimus rajoita Suomen verotusval-
____________________

36  Helminen 2019, 3. Kansainvälisen oikeuden perusteet 
> Kansainvälisen vero-oikeuden käsite ja normit > Ve-
rosopimusten, EU-vero-oikeuden ja sisäisen lainsäädän-
nön suhde > Verosopimusten ja sisäisen lainsäädännön 
suhde > Verosopimusoikeuden kultainen sääntö. Siten 
verosopimuksen määräykset eivät ylipäätään sovellu, kun 
suoritus on jo lähdeverovapaa sisäisen lain (esimerkiksi 
EU:n korko-rojaltidirektiivin tai emo-tytäryhtiödirektiivin 
implementoivien) säännösten perusteella.
37  Näin myös Weber 2017, s. 56 ja 58. 
38  Ks. C-298/05, Columbus Container Services, 39 kohta. 
Asiassa verovelvollisen ulkomailta saatuihin tuloihin so-
vellettiin kansallisen lain mukaisesti hyvitysmenetelmää, 
vaikka verosopimus olisi edellyttänyt vapautusmenetelmää.
39  Ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-398/16 ja C-399/16, X 
ja X, 49 kohta. Asiassa C-398/16 kansallisen lain säännös 
ei itsessään johtanut rajat ylittävän tilanteen epäedul-
lisempaan kohteluun, ainoastaan yhdistettynä toiseen 
kansalliseen säännökseen. Ks. tuomion 29 ja 30 kohta.
40  Noteeraamattoman yhtiön saamat osingot ovat verova-
paita, kun osingonjakaja on noteeraamaton yhteisö, tai 
julkisesti noteerattu yhteisö, josta se omistaa vähintään 
10 prosenttia (EVL 6a §).

taa.41 Osingot ovat yleensä verosopimuksen 
määräysten mukaan Suomessa verovapaita, 
jos osingonsaajayhtiö omistaa vähintään 10 
prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimää-
rästä.42 EVL 6a §:stä aiheutuu siten pääomien 
vapaan liikkuvuuden rajoitus, jonka Suomen 
solmimat verosopimukset pääosin poistavat.43 
Perusvapauksien rajoitusta ei kuitenkaan PPT-
määräyksen takia poisteta verosopimuksen 
määräyksillä silloin, kun kyse on väärinkäytök-
sestä. Siten joissain tapauksissa PPT:n sovelta-
misesta voi aiheutua perusvapauksien rajoitus 
sen seurauksena sovellettavan kansallisen lain 
säännösten takia.44 

Eräät tutkijat ovat katsoneet, että PPT ra-
joittaa perusvapauksia, vaikka se ei kohtelisi 
rajat ylittäviä tilanteita erilailla kuin kotimaisia 
tilanteita.45 Unionin tuomioistuin on eräissä 
tilanteissa katsonut perusvapauksien olevan 
esteenä myös kansalliselle lainsäädännölle, 
joka ei kohtele perusvapauksia käyttänyttä 
verovelvollista epäedullisemmin, mutta muuten 

____________________

41  Muissa maissa suorasijoitusosinkojen ketjuverotuskielto 
(participation exemption) on yleensä sisäisessä lainsää-
dännössä. Ks. KHO 2006:75.
42  Helminen 2019, 9. Vieraan ja oman pääoman tuotto 
> Osinko > Yleisesti verovelvollisen ulkomailta saamat 
osingot > Kotimaisen yhteisön ulkomailta saamat osingot 
> Verosopimusvaltiosta saadut suorasijoitusosingot.
43  EUT:n oikeuskäytännön mukaan yksittäistapauksessa 
verosopimus voi poistaa kansallisen lain aiheuttaman 
perusvapauksien rajoituksen. Ks. C-540/07, komissio v. 
Italia, 37 kohta ja C-487/08, komissio v. Espanja, 59 
kohta. Ks. myös Nykänen 2017, s. 427.
44  Lisäksi osinkojen verotusta koskevien säännösten suh-
teessa ulkomaisia osinkoja saavan suomalaisen yhtiön 
tilanne todennäköisesti katsottaisiin olevan objektiivisesti 
rinnastettavissa kotimaisia osinkoja saavan suomalaisen 
yhtiön tilanteeseen, koska molemmissa tapauksissa voitot 
voivat lähtökohtaisesti olla ketjuverotuksen kohteena. Ks. 
vastaavasti esim. yhdistetyt asiat C-436/08 ja C-437/08, 
Haribo, 59 kohta.
45  Ks. Panayi 2007, s. 198 ja Koriak 2016, s. 554. Ks. myös 
Poulsen 2013, s. 235. Douman mielestä myös ei-syrjivät 
väärinkäytösten vastaiset säännöt tulisi saattaa EUT:n 
suhteellisuusperiaatetta koskevan arvioinnin alaisiksi, 
koska tällaiset säännöt voitaisiin optimoida suhteessa 
perusvapauksiin. Ks. Douma 2012, s. 71.
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rajoittaa perusvapauksia.46 Vaikka perusvapa-
uksia käyttävän verovelvollisen tilannetta ei 
verrattaisi siihen objektiivisesti rinnastetta-
vaan kansalliseen tilanteeseen, rajoituksen 
olemassaolon toteamiseksi verovelvolliselle 
tulisi kuitenkin aiheutua todellinen verotuk-
sellinen haitta jäsenvaltion lainsäädännöstä.47 
Verosopimusedun epääminen PPT:n nojalla 
tekee yhtiön, jolta verosopimusetu evätään, 
toimintojen harjoittamisen kalliimmaksi kuin 
se olisi, jos verotukseen sovellettaisiin kahden-
välisessä verosopimuksessa määrättyä veroso-
pimusetua. Rajat ylittävän järjestelyn verotus 
ei sellaisenaan kuitenkaan merkitse sitä, että 
PPT-määräys rajoittaa perusvapauksia.48 

PPT-määräyksen voitaisiin katsoa haittaavan 
perusvapauksien käyttämistä, koska se aihe-
uttaa epävarmuutta rajat ylittävän järjestelyn 
verokohtelussa. Toisaalta, vaikka sääntöjen 
tulee EUT:n oikeuskäytännön mukaan täyttää 
oikeusvarmuudelle asetetut vaatimukset49, 
oikeusvarmuuden periaatteeseen ei voida sel-
laisenaan vedota tuomioistuimessa vaan sitä 
arvioidaan osana kansallisen verokohtelun oi-
keasuhteisuutta.50 Lisäksi verokohteluun liittyvä 
epävarmuus on vain luonnollinen seuraus siitä, 
että verovelvollinen käyttää perusvapauksia, 
jolloin erillisten kansallisten verojärjestelmien 
rinnakkaisuudesta johtuen verovelvollisen jär-
jestely on useamman kuin yhden veroviranomai-

____________________

46  Ks. esim. C-293/06, Deutsche Shell, 27–31 kohdat. Ks. 
myös julkisasiamiehen ratkaisuehdotus, 32 ja 35 kohta. 
Asiassa verovelvolliselle aiheutui valuuttakurssitappio, 
jota ei otettu huomioon yhtiön asuinvaltiossa eikä kiinteän 
toimipaikan sijaintivaltiossa. Vaikka valuuttakurssitappiolle 
ei ole valtion sisäisessä tilanteessa löydettävissä todellista 
verrokkia, eli tällaisen tappion vähentämättä jättäminen 
ei syrji rajat ylittävää tilannetta suhteessa kansalliseen 
tilanteeseen, EUT katsoi kyseessä olevan perusvapauksien 
rajoitus.
47  Ks. esim. C-250/95, Futura, 25 kohta; C-433/04, komis-
sio v. Belgia, 28 kohta ja C-293/06, Deutsche Shell, 31 
kohta. Tätä ns. rajoituksiin perustuvaa lähestymistapaa on 
sovellettu välitöntä verotusta koskevissa asioissa loppujen 
lopuksi melko vähän. Ks. Bammens 2012, s. 552.
48  Välitön verotus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. 
Ks. esim. C-265/04, Bouanich, 28 kohta ja C-374/04, Test 
Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, 36 
kohta.
49  Ks. esim. C-318/10, SIAT, 58 kohta.
50  Ks. Weber 2017, s. 56.

sen arvioitavana.51 Verotusvallan samanaikainen 
käyttäminen voi myös johtaa kaksinkertaiseen 
verotukseen, kun verosopimusedun epäämi-
sen seurauksena molemmat sopimusvaltiot 
verottavat tuloa, eikä sopimusvaltion veroa 
hyvitetä toisessa sopimusvaltiossa. Juridinen 
kaksinkertainen verotus, mikä aiheutuu siitä, 
että kaksi jäsenvaltiota käyttää yhtä aikaa 
verotusvaltaansa, ei kuitenkaan vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaan ole ristiriidassa pe-
rusvapauksien kanssa.52 

3 Oikeuttamisperusteet

3.1 EU-oikeus ja väärinkäytösten estäminen53

Edellisessä luvussa esitetyn perusteella PPT-
määräyksen soveltaminen ei välttämättä joh-
da EU-oikeuden vastaiseen verokohteluun. 
Oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin esitetty 
kritiikkiä määräyksen muotoilusta EU-oikeuden 
näkökulmasta. Tämä johtunee siitä, että Euroo-
pan unionin tuomioistuin on asettanut oikeus-
käytännössään verrattain tiukat edellytykset 
sille, millaisilla kansallisilla väärinkäytösten 
vastaisilla säännöillä jäsenvaltiot ovat voineet 
turvata veropohjiaan. Voidaan kuitenkin katsoa, 
että tuomioistuimen kanta on viime vuosina 

____________________

51  Tällainen ”kvasirajoitus” jää perusvapauksien sovelta-
misen ulkopuolelle. Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 
C-374/04, Test Claimants in Class IV of the ACT Group 
Litigation, 39–42 kohdat.
52  Samanaikaisesta verotusvallan käytöstä aiheutuvat 
haitat eivät ole perustamissopimuksissa kiellettyjä rajoi-
tuksia, kunhan tämä verotusvallan käyttö ei ole syrjivää. 
Ks. C-513/04, Kerckhaert ja Morres, 19, 20 ja 24 kohta; 
C-194/06, Orange European Smallcap Fund, 41, 42 ja 
47 kohta ja C-128/08, Damseaux, 27 kohta. Vrt. C-311/08, 
SGI, 53 kohta. Asiassa SGI kaksinkertaisen verotuksen vaara 
oli kuitenkin seurausta toisiinsa rinnastettavissa olevien 
tilanteiden erilaisesta verokohtelusta yhdessä ja samassa 
jäsenvaltiossa. 
53  Unionin tuomioistuin käyttää termejä kuten ”veron 
kiertäminen” ja ”väärinkäytös” kuvaamaan samaa asiaa. Ks. 
Öner 2018, s. 102. Myös OECD käyttää molempia termejä 
samassa yhteydessä. Ks. esim. OECD:n malli 2017, 10 
artiklan kommentaari, 12.5 kohta: “Whilst the concept of 
“beneficial owner” deals with some forms of tax avoidance 
--, it does not deal with other cases of abuses --” Tästä 
syystä käsillä olevassa artikkelissa veron kiertämistä ja 
väärinkäytöstä pidetään synonyymeina.  
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hieman lieventynyt.54 Tässä luvussa tarkastel-
laan PPT-määräyksen kannalta merkityksellistä 
unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, joka 
koskee väärinkäytösten estämistä välittömän 
verotuksen alalla. Tätä oikeuskäytäntöä on 
käsitelty laajasti oikeuskirjallisuudessa, joten 
tässä yhteydessä ei ole tarvetta tehdä yksi-
tyiskohtaista tarkastelua, vaan esitetään asiaa 
koskevan EUT:n oikeuskäytännön pääpiirteet 
ja kehityssuunnat. 

Euroopan unionissa veron kiertämisen estä-
misellä on kolme eri ulottuvuutta. Ensinnäkin 
EU-oikeudessa voidaan katsoa olevan voimassa 
yleinen oikeuden väärinkäytönkielto (abuse of 
law), jonka mukaan verovelvolliset eivät saa 
käyttää unionin oikeussääntöjä väärin tai vedota 
niihin vilpillisesti. Toiseksi jäsenvaltio voi vedota 
väärinkäytösten vaaraan perusvapauksien rajoi-
tuksen oikeuttavana yleiseen etuun liittyvänä 
pakottavana syynä (oikeuttamisperusteena).55 
Kolmanneksi välitöntä verotusta koskevissa 
direktiiveissä on väärinkäytösten vastaisia sään-
töjä, jotka joko oikeuttavat soveltamaan kan-
sallisia veron kiertämisen vastaisia säännöksiä 
tai sopimusmääräyksiä,56 tai sisältävät itsenäi-
sen väärinkäytösten vastaisen säännön, joka 
jäsenvaltioiden on sisällytettävä kansalliseen 
lakiinsa.57 Pääsääntöisesti välitöntä verotusta 
koskevissa tapauksissa unionin tuomioistuin 
on arvioinut väärinkäytösten estämistä perus-
vapauksia rajoittavan kansallisen verolainsää-
dännön oikeuttamisperusteena.58 Vuonna 
2017 tuomioistuin kuitenkin antoi useamman 
ennakkoratkaisun emo-tytäryhtiödirektiivin 
(vanhasta) väärinkäytösten vastaisesta sään-
____________________

54  Esimerkiksi vanhemmissa välitöntä verotusta koskeneissa 
tapauksissa EUT ei hyväksynyt veron kiertämisen estämistä 
ollenkaan oikeuttamisperusteena. Helminen 2013, s. 57.
55  Ks. C-212/97, Centros, 24 kohta ja C-436/00, X ja Y, 40 
kohta. Ks. myös Urpilainen 2008, s. 537.
56  Ks. direktiivi 2003/49/EY, 5(1) artikla (korko-rojaltidirek-
tiivi) ja direktiivi 2009/133/EY, 15(1)(a) artikla (yritysjär-
jestelydirektiivi). Ks. myös direktiivi (EU) 2015/121, 1(4) 
artikla (emo-tytäryhtiödirektiivi).
57  Ks. direktiivi (EU) 2015/121, 1 artikla (emo-tytäryhtiödi-
rektiivi) ja direktiivi (EU) 2016/1164, 6 artikla (veronkier-
todirektiivi).
58  Tuomiossa Cadbury Schweppes EUT laajensi oikeuden 
väärinkäytönkiellon soveltamisen välittömässä verotuksessa 
väärinkäytösten estämistä koskevan oikeuttamisperusteen 
arvioimiseen. Ks. De la Feria 2008, s. 430 ja De Broe 2008, 
s. 896–897. 

nöstä59 ja vuonna 2019 EUT sovelsi oikeuden 
väärinkäytönkieltoa välittömässä verotuksessa 
direktiivien soveltamisalalla. 

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytän-
nön perusteella kansallisilla väärinkäytösten 
vastaisilla säännöillä pitäisi puuttua vain puh-
taasti keinotekoisiin järjestelyihin, joilla pyri-
tään kiertämään jäsenvaltion lainsäädäntöä.60 
Cadbury Schweppes (C-196/04) tuomion 
mukaan puhtaasti keinotekoisen järjestelyn 
olemassaolon toteaminen edellyttää kahden 
tekijän toteutumista: tarkoitusta saada verotuk-
sellinen etu (subjektiivinen tekijä) ja sitä, että 
objektiivisesti arvioitavien seikkojen perusteella 
perusvapauksien tavoitetta ei ole saavutettu 
(objektiivinen tekijä).61 Väärinkäytösten vastais-
ta sääntöä ei saa soveltaa, kun verotuksellisten 
syiden olemassaolosta huolimatta järjestelyllä 
on taloudellinen todellisuuspohja.62 Puhtaasti 
keinotekoiseksi järjestelyksi on katsottava 
esimerkiksi järjestely, jossa postilaatikkoyhtiö 
ei harjoita tosiasiallisesti lainkaan taloudellis-
ta toimintaa.63 Liiketoiminnan harjoittaminen 
sulkee pois sen, että kyse olisi keinotekoisesta 
järjestelystä, jolla ei olisi mitään todellista ta-
loudellista yhteyttä jäsenvaltioon.64

Euroopan tuomioistuin on jatkanut asiassa 
Cadbury Schweppes asettamaansa korkeaa 
soveltamiskynnystä myöhemmissä kansallisia 
väärinkäytösten vastaisia sääntöjä koskevissa 

____________________

59  Ks. C-6/16, Eqiom ja Enka sekä yhdistetyt asiat C-504/16 
ja C-613/16, Deister ja Juhler Holding. Ks. myös unionin 
tuomioistuimen määräys asiaan GS (C-440/17). Asioista 
tarkemmin ks. esim. Cordewener 2017, s. 64–65.
60  Ks. esim. C-264/96, ICI, 26 kohta; C-324/00, Lankhorst-
Hohorst, 37 kohta; C-9/02, De Lasteyrie du Sailant, 50 
kohta; C-446/03, Marks & Spencer, 57 kohta ja C-196/04, 
Cadbury Schweppes, 51 kohta.
61  Ks. C-196/04, Cadbury Schweppes, 64 kohta. Oikeuden 
väärinkäytönkiellon objektiivisesta ja subjektiivisestä teki-
jästä sekä näiden päällekkäisyydestä tarkemmin ks. esim. 
Weber 2013, s. 2–8.
62  Käsitteelle ”keinotekoisuus” ei ole olemassa universaalia 
oikeudellista määrittelyä. Tästä huolimatta keinotekoisuu-
den voidaan katsoa tarkoittavan loogisen ja johdonmukai-
sen yhteyden puutetta järjestelyn ja sen taustalla olevan 
taloudellisen todellisuuden välillä. Ks. Livio Gomes 2019, 
s. 83. Cadbury Schweppes tuomiossa EUT määritteli, mitä 
puhtaasti keinotekoinen järjestely tarkoittaa sijoittautu-
misvapauden näkökulmasta. 
63  C-196/04, Cadbury Schweppes, 68 kohta.
64  C-196/04, Cadbury Schweppes, 61 kohta.
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tuomioissaan. Tuomioiden mukaan perus-
vapauksien rajoittamista voidaan perustella 
väärinkäytösten estämiseen liittyvillä syillä 
vain, mikäli rajoitus soveltuu ilman taloudel-
lista todellisuuspohjaa oleviin puhtaasti kei-
notekoisiin järjestelyihin, joiden tavoitteena 
on veroedun saaminen perusteettomasti.65 
Kansallisen lainsäädännön on katsottu mahdol-
listavan veron kiertämisen ehkäiseminen, kun 
lainsäädännöllä estetään menettelyt, joiden 
ainoana tarkoituksena on kiertää jäsenvaltion 
verotusta.66 Kansallista lainsäädäntöä ei voida 
perustella väärinkäytösten estämisellä silloin, 
kun se sisältää yleisen olettaman väärinkäy-
töksestä. Väärinkäytösten vastainen säännös 
ei saa perustua ennalta määrättyihin yleisiin 
arviointiperusteisiin, joiden mukaan sitä sovel-
letaan automaattisesti tiettyihin verovelvollisiin 
(esimerkiksi kolmannessa valtioissa asuvien 
henkilöiden määräysvallassa oleviin yhtiöihin).67

Vakiintuneessa oikeuskäytännössä on kat-
sottu, että väärinkäytösten estäminen voi olla 
itsenäinen oikeuttamisperuste vain silloin, 
kun perusvapauksia rajoittavan säännöksen 
erityisenä tavoitteena on estää menettelyt, 
joilla luodaan ilman taloudellista todellisuus-
pohjaa olevia, täysin keinotekoisia järjestelyjä 
veron kiertämiseksi.68 EUT saattaa hyväksyä 
väärinkäytösten estämistä koskevan oikeut-
tamisperusteen myös silloin, kun kansallisen 
lainsäädännön erityisenä tavoitteena ei ole 
veroedun epääminen täysin keinotekoisilta 
järjestelyiltä, kun väärinkäytösten estämi-
seen liittyvää tavoitetta tarkastellaan yhdessä 
____________________

65  Ks. esim. C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap 
Group Litigation, 74 kohta ja C-282/12, Itelcar, 34 kohta 
(alikapitalisointilainsäädäntö); C318/10, SIAT, 40 kohta 
(siirtohinnoittelulainsäädäntö); C-6/16, Eqiom ja Enka, 30 
kohta sekä yhdistetyt asiat C-504/16 ja C-613/16, Deister 
ja Juhler Holding, 60 kohta (direktiivi- ja verosopimus-
keinottelun vastaiset säännöt) ja C-135/17, X, 73 kohta 
(väliyhteisölainsäädäntö).
66  C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group Li-
tigation, 77 kohta; C318/10, SIAT, 41 kohta ja C-282/12, 
Itelcar, 35 kohta.
67  Ks. esim. C-264/96, ICI, 26 kohta; C-196/04, Cadbury 
Schweppes, 50 kohta; C-318/10, SIAT, 38 kohta; C-6/16, 
Eqiom ja Enka, 31 ja 32 kohta sekä yhdistetyt asiat 
C-504/16 ja C-613/16, Deister ja Juhler Holding, 61 ja 
62 kohta.
68  C-39/13, C-40/13 ja C-41/13, SCA Group Holding ym., 
42 kohta.

muiden hyväksyttävien tavoitteiden kanssa.69 
Esimerkiksi tuomiossa SGI (C-311/08) unionin 
tuomioistuin katsoi, että kansallista siirtohin-
noittelua koskevaa lainsäädäntöä – joka soveltuu 
myös muihin kuin täysin keinotekoisiin järjes-
telyihin – voidaan pitää oikeutettuna, koska 
sillä pyritään estämään veron kiertäminen ja 
säilyttämään verotusvallan tasapainoinen ja-
kautuminen jäsenvaltioiden kesken.70 

Tuoreessa Saksan väliyhteisölainsäädäntöä 
koskeneessa asiassa X (C-135/17) unionin tuo-
mioistuin otti kantaa siihen, mitä puhtaasti kei-
notekoisilla järjestelyillä tarkoitetaan pääomien 
vapaan liikkuvuuden – jota sovelletaan myös 
suhteessa kolmansiin maihin – soveltamisalalla. 
EUT:n mukaan pääomien vapaan liikkuvuuden 
asiayhteydessä käsitettä ”puhtaasti keinotekoi-
nen järjestely” ei voida sijoittautumisvapautta 
koskenutta Cadbury Schweppes tuomiota 
vastaavasti tiivistää siihen, ettei yhtiön toi-
mipaikka harjoita tosiasiallista taloudellista 
toimintaa. Näin on, koska rajat ylittävissä 
pääomanliikkeissä keinotekoisuus voi ilmetä 
myös muissakin muodoissa kuin sen perus-
teella, onko yhtiö tosiasiallisesti sijoittautunut 
kyseiseen valtioon. EUT totesi, että puhtaasti 
keinotekoinen järjestely voi pääomien vapaan 
liikkuvuuden yhteydessä kattaa ”minkä tahansa 
järjestelyn, jonka pääasiallinen tavoite tai yksi 
pääasiallisista tavoitteista on jäsenvaltiossa 
harjoitettuun toimintaan perustuvan voiton 
siirtäminen keinotekoisesti kolmanteen maa-
han, jossa verotus on kevyttä.”71 Toisin kuin 
julkisasiamies ratkaisuehdotuksessaan72, EUT 
siis katsoi, ettei veron kiertämisen tarvitse olla 
järjestelyn ainoa tarkoitus puhtaasti keinote-
koisen järjestelyn toteamiseksi.73 

Vuonna 2019 EUT antoi kaksi ennakko-
ratkaisua yleisen oikeuden väärinkäytönkiel-
lon periaatteen soveltamisesta direktiiviin 

____________________

69  Ks. Poulsen 2012, s. 207 ja Koriak 2016, s. 556. 
70  C-311/08, SGI, 66 kohta.
71  Ks. C-135/17, X, 84 kohta.
72  Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus C-135/17, X, 90 
kohta.
73  Vaikka asiassa oli kyse pääomien vapaasta liikkuvuudesta 
suhteessa kolmansiin maihin, julkisasiamiehen mukaan 
väärinkäytösten estämisen tavoitteen soveltamisala on sama 
kuin vedottaessa siihen jäsenvaltioiden välisissä suhteissa. 
Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus C-135/17, X, 85 kohta.
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perustuvien etujen epäämiseksi.74 Yhdistetyt 
asiat T Danmark ja Y Denmark (emo-
tytäryhtiödirektiivi) sekä yhdistetyt asiat N 
Luxembourg 1 ym. (korko-rojaltidirektiivi) 
koskevat niin sanottuja Tanskan ”tosiasialli-
nen edunsaaja” -tapauksia.75 Tapauksissa oli 
kyse tanskalaisista yhtiöistä, joiden emoyhtiöt 
sijaitsivat toisissa jäsenvaltioissa (Luxemburg, 
Kypros ja Ruotsi). Nämä yhtiöt olivat puoles-
taan kolmansissa valtioissa asuvien yhtiöiden 
tai sellaisten pääomasijoitusrahastojen, joiden 
sijoittajien asuinvaltiot eivät olleet tiedossa, 
omistuksessa. Tanskalaiset yhtiöt maksoivat 
jäsenvaltioissa asuville emoyhtiöilleen osinkoja 
ja korkoja. Veroviranomaiset epäsivät suorituk-
silta EU:n direktiivien mukaisen vapautuksen 
lähdeverosta, koska veroviranomaiset eivät 
katsoneet tanskalaisten yhtiöiden emoyhtiöiden 
olevan suoritusten tosiasiallisia edunsaajia.76 
EUT katsoi, että kansallisten väärinkäytösten 
vastaisten sääntöjen tai sopimusmääräysten 
puuttuessakin jäsenvaltiolla on velvollisuus 
evätä77 direktiiviin perustuva etuus unionin 
oikeuden yleisen väärinkäytönkieltoa koskevan 
periaatteen mukaisesti.78

Unionin tuomioistuin vahvisti tuomiossaan, 
että väärinkäytön toteaminen edellyttää en-
sinnäkin sen osoittamista, että verovelvollisen 
____________________

74  Korko-rojaltidirektiivin 2003/49/EY 5(1) artiklan ja 
emo-tytäryhtiödirektiivin (EU) 2015/121 1(4) artiklan 
väärinkäytösten vastaisten sääntöjen mukaan direktiivien 
määräykset eivät estä kansallisten säännösten tai sopimuk-
seen perustuvien määräysten soveltamista väärinkäytösten 
estämiseksi. Oikeuden väärinkäytönkielto tekee kuitenkin 
EUT:n tuomioiden perusteella kansalliset säännökset tai 
sopimusmääräykset (kuten PPT:n) tarpeettomaksi.
75  Yhdistetyt asiat C-116/16 ja C-117/16, T Danmark ja 
Y Denmark sekä yhdistetyt asiat C-115/16, C-118/16, 
C-119/16 ja C-299/16, N Luxembourg 1 ym.
76  Kansallisissa tuomioistuimissa esillä olleista tapauksista 
ks. Bundgaard 2012, s. 64–72.
77  Tuomioistuimen toteamus viittaa siihen, että jäsenvaltioil-
la olisi velvollisuus torjua väärinkäytöksiä, vaikka aikaisem-
massa välitöntä verotusta koskevassa oikeuskäytännössä 
on nimenomaan vahvistettu, ettei sellaista velvollisuutta 
ole. Ks. C-417/10, 3M Italia, 32 kohta. Ks. myös Zalasiński 
2012, s. 452. 
78  Ks. yhdistetyt asiat C-116/16 ja C-117/16, T Danmark 
ja Y Denmark, 92 ja 93 kohta. Julkisasiamies Kokott 
oli ratkaisuehdotuksessaan eri mieltä siitä, että asiassa 
tulisi sovellettavaksi oikeuden väärinkäytönkielto ilman 
oikeusperustaa kansallisesta laista. Ks. julkisasiamiehen 
ratkaisuehdotus C-117/16, Y Denmark, 101–104 kohdat.

tarkoitus on ollut saada direktiiviin perustuva 
etu. Toiseksi väärinkäytön toteaminen edellyt-
tää, että tosiasioiden ja olosuhteiden arvioinnin 
perusteella direktiivillä tavoiteltua päämäärää 
ei ole saavutettu direktiivin asettamien muo-
dollisten edellytysten täyttymisestä huolimatta. 
EUT totesi, että väärinkäytön ja erityisesti sen 
toteaminen, onko verovelvollinen toteuttanut 
täysin muodollisia tai keinotekoisia liiketoimia, 
joilla ei ole taloudellista perustetta ja joiden 
päätarkoituksena on perusteettoman edun 
saaminen, vaatii tosiseikkojen arvioimista 
kokonaisuutena.79 EUT määritteli keinotekoi-
sen järjestelyn seuraavasti: ”keinotekoisena 
järjestelynä voidaan pitää konsernia, jota ei 
ole perustettu taloudellista todellisuuspohjaa 
ilmentävistä syistä, jonka rakenne on täysin 
muodollinen ja jonka päätarkoituksena tai 
yhtenä sen päätarkoituksista on saada veroe-
tuus, joka on sovellettavan verolainsäädännön 
tavoitteen tai tarkoituksen vastainen.”80

Määritelmä muistuttaa olennaisesti veron-
kiertodirektiivin 6 artiklan yleistä väärinkäy-
tösten vastaista sääntöä. Säännön mukaan 
jäsenvaltion on jätettävä huomioon ottamatta 
sellainen epäaito järjestely, joka ei perustu 
päteviin ja taloudellista todellisuutta vastaaviin 
liiketaloudellisiin syihin, ja jonka pääasiallisena 
tarkoituksena tai yhtenä pääasiallisista tarkoi-
tuksista on sovellettavan verolain tavoitteen tai 
tarkoituksen vastaisen veroedun saaminen.81 
EUT:n voidaan katsoa muuttaneen linjaansa 
Cadbury Schweppes tuomiosta. Kuten jul-
kisasiamies totesi, yhtiöiden tosiasiallisten 
toimitilojen, työntekijöiden ja toimintamenojen 
takia kaikissa ennakkoratkaisupyyntöjen pää-
asioissa ei voida katsoa olevan kyseessä täysin 

____________________

79  Ks. yhdistetyt asiat C-115/16, C-118/16, C-119/16 ja 
C-299/16, N Luxembourg 1 ym., 124 ja 125 kohta sekä 
C-116/16 ja C-117/16, T Danmark ja Y Denmark, 97 ja 
98 kohta.
80  Ks. yhdistetyt asiat C-115/16, C-118/16, C-119/16 ja 
C-299/16, N Luxembourg 1 ym., 127 kohta sekä C-116/16 
ja C-117/16, T Danmark ja Y Denmark, 100 kohta.
81  Ks. direktiivi (EU) 2016/1164, 6 artikla. Oikeuskirjallisuu-
dessa direktiivien väärinkäytösten vastaisten sääntöjen on 
kritisoitu menevän pitemmälle kuin EUT:n oikeuskäytännön. 
Ks. esim. Lazarov 2018, s. 880. Tosiasiallinen edunsaaja 
-tuomioiden perusteella direktiivien säännöt ja unionin 
oikeuden väärinkäytönkielto eivät välttämättä eroakaan 
toisistaan merkittävästi.
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keinotekoinen, ilman taloudellista todellisuus-
pohjaa oleva järjestely.82 EUT kuitenkin totesi, 
että kyseessä olevissa pääasioissa tiettyjen 
aihetodisteiden olemassaolon vuoksi voi olla 
kyseessä oikeuden väärinkäyttö.83

3.2 Mahdolliset oikeuttamisperusteet

Verosopimusten väärinkäyttö voi johtaa jä-
senvaltioiden verotulojen vähentymiseen ja 
veropohjien rapautumiseen sekä vaarantaa 
kahdenvälisten verosopimusten vastavuoroi-
suudenperiaatteen. Tämä voi vähentää valtion 
halukkuutta solmia verosopimuksia toisten 
valtioiden kanssa.84 PPT-määräys heijastaa vero-
sopimusten tarkoitusta poistaa kaksinkertainen 
verotus verosopimuksen kattamien verojen osal-
ta luomatta tilaisuuksia verottamatta jäämiseen 
tai alennettuun verotukseen verovilpin tai veron 
kiertämisen (kuten verosopimuskeinottelun) 
avulla.85 Unionin tuomioistuimen vakiintuneen 
oikeuskäytännön mukaan pelkästään verotu-
lojen vähentymistä ei voida pitää yleisen edun 
mukaisena pakottavana syynä, jolla voitaisiin 
perustella perusvapauksien rajoitusta.86 EUT ei 
myöskään ole katsonut verottamatta jäämistä87 
tai alhaista verotusta88 toisessa jäsenvaltiossa 
hyväksyttäviksi yleisen edun vaatimiksi pakot-
taviksi syiksi. 

Koska PPT-määräys on väärinkäytösten 
vastainen säännös, sitä voidaan perustella 
väärinkäytösten estämisellä, mikä on SEUT:n 
mukainen hyväksyttävä tavoite. PPT-määräys 
____________________

82  Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus C-115/16, N Lu-
xembourg 1, 65 kohta. Näin myös Lazarov 2018, s. 879.
83  Ks. yhdistetyt asiat C-115/16, C-118/16, C-119/16 ja 
C-299/16, N Luxembourg 1 ym., 126–135 kohdat sekä 
C-116/16 ja C-117/16, T Danmark ja Y Denmark, 99–108 
kohdat. EUT totesi, että aihetodisteena väärinkäytöksestä 
voi olla mm. se seikka, että suorituksen saanut yhtiö maksaa 
ne (lähes) kokonaisuudessaan ja hyvin lyhyen ajan kuluttua 
niiden saamisesta edelleen yhteisöille, jotka eivät täytä 
direktiivin soveltamisen edellytyksiä.
84  Ks. OECD:n malli 2017, 29 artiklan kommentaari, 4 kohta.
85  Ks. OECD:n malli 2017, 29 artiklan kommentaari, 1 kohta.
86  Ks. C-264/96, ICI, 28 kohta; C-324/00, Lankhorst-
Hohorst, 36 kohta ja C-196/04, Cadbury Schweppes, 49 
kohta.
87  Ks. C-303/07, Aberdeen Property Fininvest Alpha, 52 
kohta.
88  Ks. C-294/97, Eurowings Luftverkehrs, 44 kohta ja 
C-196/04, Cadbury Schweppes, 49 kohta.

koskee verosopimusten väärinkäyttöä, jolla 
verovelvollinen pyrkii vähentämään verorasitus-
taan vaatimalla verosopimusetua tilanteessa, 
jossa tätä etua ei ole tarkoitus myöntää. Mää-
räyksen nojalla verosopimusetua ei myönnetä, 
kun tämän edun hankkiminen oli järjestelyn 
yksi pääasiallisista tarkoituksista. Siten PPT-
määräyksellä voidaan estää järjestelyjä, joiden 
tarkoituksena on kiertää jäsenvaltion verotusta 
verosopimuksen määräysten avulla.89 PPT-mää-
räyksen sanamuodon mukaan sitä sovellettaessa 
”otetaan huomioon kaikki asiaa koskevat to-
siasiat ja olosuhteet”. Veroviranomaisten on 
siten tutkittava järjestely kokonaisuudessaan 
väärinkäytöksen toteamiseksi eikä määräys 
sisällä yleistä olettamaa väärinkäytöksestä.90 
Tästä seuraa, että PPT-määräyksellä voidaan 
saavuttaa väärinkäytösten estämistä koskeva 
tavoite.

Lisäksi PPT-määräys heijastaa pyrkimystä 
säilyttää sopimusosapuolten neuvotteluiden 
tuloksena syntynyt verosopimuksen tasa-
paino ja vastavuoroisuus.91 Järjestelyt, joilla 
verovelvolliset pyrkivät edullisimman vero-
sopimuksen tai verosopimuksen määräyksen 
soveltamiseen, vaarantavat sopimusosapuolten 
kesken sovitun verotusvallan jaon. OECD:n 
malliverosopimuksen kommentaarin mukaan 
sopimusvaltiolla, jossa asuvat henkilöt voivat 
välillisesti hyödyntää toisen valtion tekemien 
verosopimusten etuja, ei välttämättä ole ha-
lua myöntää tässä toisessa valtiossa asuville 
henkilöille vastavuoroisia etuja solmimalla 
verosopimusta tämän valtion kanssa.92 Kuten 
todettua, EU-oikeudessa ei ole most favoured 
nation -periaatetta, jonka mukaan jäsenvaltion 
tulisi ulottaa kahdenkeskisen verosopimuksen 
edut myös sopimuksen ulkopuolisessa jäsen-

____________________

89  Ks. vastaavasti C-524/04, Test Claimants in the Thin 
Cap Group Litigation, 77 kohta; C318/10, SIAT, 41 kohta 
ja C-282/12, Itelcar, 35 kohta.
90  Ks. vastaavasti esim. C-6/16, Eqiom ja Enka, 30 ja 31 
kohta. Unionin tuomioistuimen viimeaikaisesta oikeuskäy-
tännöstä liittyen väärinkäytösten (yleisiin) olettamiin ks. 
Sanò 2018, ss. 272. 
91  Ks. OECD:n malli 2017, 29 artiklan kommentaari, 4 kohta. 
Ks. myös Panayi 2015, s. 16. Vrt. Koriak 2016, s. 556–557.
92  Ks. OECD:n malli 2017, 29 artiklan kommentaari, 4 kohta. 
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valtiossa asuville henkilöille.93 Koska asian D 
(C-376/03) perusteella EU-oikeudessa kunnioi-
tetaan verosopimuksilla sovittua verotusvallan 
jakoa, voidaan katsoa, että myös toimenpiteitä 
tämän jaon säilyttämiseksi tulisi kunnioittaa.94  

PPT-määräyksen tarkoituksena on erityi-
sesti estää verosopimusetujen myöntäminen 
henkilölle, joka ei ole oikeutettu kyseisiin 
verosopimusetuihin, mutta joka epäsuorasti 
verosopimuskeinottelun (treaty shopping) 
avulla pääsee osalliseksi eduista.95 Mikäli vero-
sopimukseen perustuvat edut myönnettäisiin 
verosopimuskeinottelu- tai muille väärinkäy-
tösjärjestelyille, yhtiöt voisivat keinotekoisten 
järjestelyjen avulla siirtää tuloja niihin yhtiöihin, 
joiden asuinvaltiossa sovelletaan pienimpiä ve-
rokantoja tai joissa tätä tuloa ei verotettaisi.96 
PPT-määräyksellä estetään tällaiset väärinkäy-
tökset ja sillä näin ollen mahdollistetaan se, että 
sopimusvaltio voi käyttää verotusvaltaansa. 
Siten PPT-määräyksellä voidaan turvata vero-
tusvallan tasapainoinen jakautuminen.97

3.3 Täysin keinotekoiset järjestelyt

Aiemmin tässä luvussa esitetyn oikeuskäy-
tännön mukaisesti perusvapauksien rajoitus 
voi olla oikeutettu silloin, kun rajoitus koskee 
erityisesti täysin keinotekoisia järjestelyjä. 
Kirjallisuudessa on katsottu, että vaatimus 
täysin keinotekoisista järjestelyistä on ”yhtä 
pääasiallista tarkoitusta” tiukempi: silloin, 
kun verovelvollisella on myös muita syitä tiet-
tyyn järjestelyyn ryhtymiselle, ei ole kysymys 
täysin keinotekoisesta järjestelystä.98 EUT:n 
uudemman oikeuskäytännön mukaan täysin 
keinotekoisen järjestelyn käsite voi kattaa 
myös järjestelyt, joiden pääasiallinen tai yksi 
pääasiallisista tavoitteista on veroedun saami-
____________________

93  LOB-määräystä koskeneen asian Test Claimants in Class 
IV of the ACT Group Litigation (C-374/04) perusteella 
jäsenvaltiot voivat estää verovelvollisia hankkimista ”most 
favoured nation -kohtelua” verosopimuskeinottelulla. Tut-
kijat ovat katsoneet tuomion perusteella, että EUT on jopa 
hyväksynyt verosopimuskeinottelun estämisen itsenäiseksi 
oikeuttamisperusteeksi. Ks. Bates ym. 2013, s. 404.
94  Ks. Panayi 2015, s. 16. 
95  OECD:n malli 2017, 29 artiklan kommentaari, 4 kohta.
96  Ks. vastaavasti C-311/08, SGI, 63 kohta.
97  Ks. vastaavasti C-318/10, SIAT, 47 kohta.
98  Ks. Weber 2016, s. 110 ja Urpilainen 2008, s. 541. 

nen.99 Tällöin järjestelyn täysin keinotekoista 
luonnetta voidaan pitää ainoastaan seikkana, 
joka osoittaa, että verotuksellisen edun saa-
minen on järjestelyn keskeinen päämäärä siitä 
huolimatta, että järjestelyllä on mahdollisesti 
myös taloudellisia tavoitteita.100 Lisäksi unionin 
tuomioistuin on saattanut poikkeuksellisesti 
jättää huomioimatta täysin keinotekoisia järjes-
telyjä koskevan kriteerin, kun väärinkäytösten 
estämisen lisäksi perusvapauksien rajoitukselle 
on muitakin yleisen edun vaatimia pakottavia 
syitä, kuten verotusvallan tasapainoisen jakau-
tumisen turvaaminen.101

PPT-määräyksellä pyritään erityisesti puut-
tumaan samaan ilmiöön, josta oli kyse unionin 
tuomioistuimen arvioitavana olleissa Tanskan 
tosiasiallinen edunsaaja -tapauksissa. Tapauk-
sissa kyseessä olevissa konserneissa oli perus-
tettu väliyhtiöitä (conduit company) toisiin 
jäsenvaltioihin EU:n direktiiveihin perustuvien 
etujen saamiseksi. PPT-määräystä on tarkoitus 
soveltaa vastaavasti verosopimuskeinotte-
lujärjestelyihin, joissa väliyhtiö perustetaan 
lähdevaltion ja väliyhteisön asuinvaltion välisen 
verosopimuksen eduista hyötymiseksi.102 Unio-
nin tuomioistuimen mukaan järjestelyä voidaan 
pitää keinotekoisena erityisesti silloin, kun vero-
jen maksaminen osingoista ja koroista vältetään 
sen ansiosta, että konsernirakenteeseen lisätään 
väliyhteisö osinkoja ja korkoja maksavan yhtiön 
ja niiden saajana olevan samaan konserniin kuu-
luvan yhtiön väliin.103 Yhtiön voidaan osoittaa 
toimivan väliyhtiönä silloin, kun se ei harjoita 
tosiasiallista taloudellista toimintaa.104

Myös välitöntä verotusta koskevien direk-

____________________

99  Ks. C-135/17, X, 84 kohta; yhdistetyt asiat C-115/16, 
C-118/16, C-119/16 ja C-299/16, N Luxembourg 1 ym., 
127 kohta sekä yhdistetyt asiat C-116/16 ja C-117/16, T 
Danmark ja Y Denmark, 100 kohta.
100  Ks. C251/16, Cussens, 53 ja 60 kohta oikeuskäytäntö-
viittauksineen. Ks. myös julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 
C-117/16, Y Denmark, 58 kohta ja C-115/16, N Luxem-
bourg 1, 64 ja 68 kohta.
101  Ks. Hilling 2013, s. 300–301. 
102  Ks. BEPS Action 6, s. 9. 
103  Ks. C-115/16, C-118/16, C-119/16 ja C-299/16, N Luxem-
bourg 1 ym., 127 kohta sekä yhdistetyt asiat C-116/16 ja 
C-117/16, T Danmark ja Y Denmark, 100 kohta.
104  Ks. C-115/16, C-118/16, C-119/16 ja C-299/16, N Luxem-
bourg 1 ym., 131 kohta sekä yhdistetyt asiat C-116/16 ja 
C-117/16, T Danmark ja Y Denmark, 104 kohta.
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tiivien väärinkäytösten vastaisten sääntöjen 
mukaan veroedun saamisen ei tarvitse olla 
järjestelyn ainoa päämäärä vaan riittää, että se 
on järjestelyn pääasiallinen tai yksi pääasialli-
sista tarkoituksista.105 Lisäksi komissio katsoi 
monenvälisen yleissopimuksen määräysten 
täytäntöönpanoa EU:ssa koskevassa suosituk-
sessaan, että PPT on näiltä osin yhdenmukainen 
Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäy-
tännön kanssa.106 PPT-määräyksen muotoilu 
kuitenkin eroaa direktiivien säännöistä, koska 
määräyksessä ei viitata epäaitoihin järjeste-
lyihin. Direktiivien väärinkäytösten vastaisia 
sääntöjä nimittäin sovelletaan epäaitoihin 
järjestelyihin, jotka eivät perustu taloudellista 
todellisuutta vastaaviin päteviin liiketaloudelli-
siin syihin. Myös komission suosituksen mukaan 
PPT-määräystä tulisi mukauttaa niin, että sitä 
sovelletaan vain, ”jollei todeta, että järjestelyssä 
tai liiketoimessa on kyse todellisesta taloudel-
lisesta toiminnasta”.

Taloudellista todellisuuspohjaa koskeva 
vaatimus liittyy PPT-määräyksessä verovel-
vollisen mahdollisuuteen selvittää, että edun 
myöntäminen kyseessä olevissa olosuhteissa 
olisi verosopimuksen määräysten tavoitteen ja 
tarkoituksen mukaista.107 Malliverosopimuksen 
kommentaarista ilmenee, että PPT-määräyksen 
tarkoitus on taata verosopimusedut bona fide 
tavaroiden ja palvelujen kaupalle sekä pääomien 
ja ihmisten liikkumiselle. Verosopimusedut tulisi 
myöntää vain aidoille järjestelyille.108 Mallivero-
sopimuksen kommentaarin esimerkkien mukaan 
PPT-määräystä ei tulisi soveltaa järjestelyihin, 
joilla on liiketaloudelliset perusteet ja vakaa 

____________________

105  Ks. esim. direktiivi (EU) 2015/121, 1 artikla (emo-
tytäryhtiödirektiivi) ja direktiivi (EU) 2016/1164, 6 artikla 
(veronkiertodirektiivi). Direktiivien väärinkäytösten vas-
taisten sääntöjen ja EUT:n perusvapauksien välisen suhteen 
tarkastelu on rajattu artikkelin ulkopuolelle. 
106  Komission suositus (EU) 2016/136, 2 kohta. 
107  Subjektiivinen ja objektiivinen tekijä ovat siis osittain 
päällekkäisiä ja järjestelyn keinotekoisuus liittyy niihin 
molempiin. Ks. Weber 2013, s. 5–6 ja Urpilainen 2008, s. 
542.
108  OECD:n malli 2017, 29 artiklan kommentaari, 174 kohta 
ja 182 kohta, esimerkit E ja J. Tämä vastaa pitkälti myös 
SEUT:n perusvapauksien tavoitteita. Ks. Weber 2013, s. 6.

taloudellinen todellisuuspohja.109 Verovelvolli-
sella on siten mahdollisuus osoittaa järjestelyn 
aitous ja todellisen taloudellisen toiminnan 
olemassaolo. Mikäli määräyksen subjektiivista 
ja objektiivista tekijää tulkitaan malliverosopi-
muksen kommentaarin mukaisesti, määräystä 
ei tulisi soveltaa aitoihin järjestelyihin.110 

4 Oikeasuhteisuus

4.1 Todistustaakka

PPT-määräyksellä voidaan siis saavuttaa vää-
rinkäytösten estämistä ja verotusvallan tasa-
painoisen jakautumisen turvaamista koskevat 
päämäärät. Unionin tuomioistuimen oikeuskäy-
tännön mukaisesti on vielä tarkistettava, onko 
PPT-määräys oikeasuhteinen näiden tavoittei-
den saavuttamiseksi. Unionin tuomioistuimen 
oikeuskäytännöstä ilmenee, ettei kansallisella 
lainsäädännöllä ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
väärinkäytösten estämiseksi ja verotusvallan 
tasapainoisen jakautumisen turvaamiseksi, kun 
se (1) perustuu objektiivisten ja tarkistettavissa 
olevien seikkojen tutkimiseen sen toteamiseksi, 
onko kyseessä verotuksellisessa tarkoituksessa 
toteutettu täysin keinotekoinen järjestely, ja 
(2) verovelvollisella on mahdollisuus esittää 
vastanäyttöä järjestelyn liiketaloudellisista 
syistä ilman liiallisia hallinnollisia velvoitteita.111

PPT-määräyksen sanamuodon mukaan koh-
tuullinen päätelmä järjestelyn tarkoituksesta on 
tehtävä kaikkien tosiasioiden ja olosuhteiden 
analysoinnin pohjalta. Määräyksen mukaista 
veroviranomaisten näyttökynnystä ”kohtuullista 
päätellä” (reasonable to conclude) on oikeus-
kirjallisuudessa pidetty suhteellisen matalana. 
Näyttökynnys tarkoittaa kuitenkin objektiivista 
testiä, jonka mukaan veroviranomaisten on 
tehtävä objektiivinen analyysi järjestelyn tarkoi-
tuksesta kaikkiin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin 

____________________

109  Ks. esim. OECD:n malli 2017, 29 artiklan kommentaari, 
182 kohta, esimerkit C, F, G, H ja K.
110  Näin myös Danon 2018, s. 48. Ks. myös De Broe – Beckers 
2017, s. 143 veronkiertodirektiivin väärinkäytösten vastai-
sesta säännöstä.
111  C-311/08, SGI, 71 kohta. Ks. myös C-524/04, Test Clai-
mants in the Thin Cap Group Litigation, 82 kohta; 
C-318/10, SIAT, 50 kohta ja C 282/12, Itelcar, 37 kohta.
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pohjautuen.112 Vaikka näyttökynnystä ei ole 
asetettu ainakaan tavallista korkeammaksi, 
sitä voitaneen pitää EUT:n oikeuskäytännön 
mukaisesti oikeasuhteisena, koska veroviran-
omaisen on näytettävä toteen väärinkäytön 
soveltamisedellytyksen olemassaolo ottaen 
huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. 
Aukottoman näytön esittäminen järjestelyn 
pääasiallisesta tarkoituksesta olisi sitä paitsi 
mahdotonta, joten sellaisen näytön esittämistä 
ei EUT.n oikeuskäytännön mukaan edes voitaisi 
vaatia veroviranomaiselta.113 Määräys on siten 
oikeassa suhteessa niiltä osin kuin se perustuu 
objektiivisten ja tarkistettavissa olevien seik-
kojen tutkimiseen väärinkäytön toteamiseksi.

PPT-määräyksen mukaan sitä sovelletaan, 
ellei verovelvollinen selvitä, että verosopimus-
edun myöntäminen olisi järjestelyn olosuhteissa 
verosopimuksen asiaa koskevien määräysten 
tavoitteen ja tarkoituksen mukaista (objektii-
vinen tekijä).114 Veroviranomaisella on siis PPT-
määräyksen mukaan todistustaakka vain subjek-
tiivisestä tekijästä, mikä eroaa todistustaakan 
jakautumisesta EU-oikeudessa.115 Unionin 
tuomioistuimen oikeuskäytännöstä nimittäin 
ilmenee, että väärinkäytösten toteaminen on 
veroviranomaisen tehtävä, ja väärinkäytöksen 
osoittaminen edellyttää subjektiivisen tekijän 
lisäksi sellaisten objektiivisten olosuhteiden 
kokonaisuuden osoittamista, josta ilmenee, 
ettei säännöstöllä tavoiteltua päämäärää ole 
saavutettu.116 Lisäksi emo-tytäryhtiödirektiivin 
ja veronkiertodirektiivin väärinkäytösten 
vastaisissa säännöissä veroviranomaisilla on 
todistustaakka molemmista, subjektiivisesta 
ja objektiivisesta, tekijästä. 

____________________

112  Ks. Taboada 2015, s. 605; Weber 2017, s. 49–51 ja Veikkola 
2018b, s. 4. Subjektiivisen tekijän ”objektiivisuudesta” ks. 
myös Elliffe 2019, s. 9–11.
113  Ks. yhdistetyt asiat C-115/16, C-118/16, C-119/16 ja 
C-299/16, N Luxembourg 1 ym., 142 ja 143 kohta ja 
C-116/16 ja C-117/16, T Danmark ja Y Denmark, 117 ja 
118 kohta.
114  PPT-määräyksen objektiivisesta tekijästä kattavasti ks. 
esim. van Weeghel 2019, ss. 6 ja Kok 2016, ss. 409.
115  PPT:n muotoilusta huolimatta veroviranomaisen tulisi 
väärinkäytöstä arvioidessaan ottaa huomioon verosopimus-
määräysten tarkoitus. Ks. Veikkola 2018b, s. 8–9.
116  Ks. yhdistetyt asiat C-115/16, C-118/16, C-119/16 ja 
C-299/16, N Luxembourg 1 ym., 124 kohta oikeuskäy-
täntöviittauksineen.

Suhteellisuusperiaatteen mukaan verovel-
vollisella on lisäksi oltava mahdollisuus esittää 
vastanäyttöä liiketoimiensa liiketaloudellisista 
syistä ilman liiallisia hallinnollisia velvoitteita.117 
PPT-määräyksen muotoilun perusteella verovel-
volliselle tulee antaa mahdollisuus selvittää, että 
verosopimusedun myöntäminen olisi järjestelyn 
olosuhteissa verosopimuksen asiaa koskevien 
määräysten tavoitteen ja tarkoituksen mukaista. 
Näin ollen verovelvollisella on mahdollisuus 
osoittaa, että järjestelyssä on kyse todellisesta 
liiketoiminnasta, jolla on taloudellinen todel-
lisuuspohja ja liiketaloudelliset perusteet.118 
Verosopimusmääräyksien tavoite ja tarkoitus 
on malliverosopimuksen kommentaarin perus-
teella poistaa verotukselliset esteet pääomien ja 
henkilöiden aidolta liikkumiselta ja todelliselta 
liiketoiminnalta, jolla on taloudellinen todelli-
suuspohja.119 

4.2 Oikeusvarmuus

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön 
perusteella oikeussääntöjen on oltava selviä, 
täsmällisiä ja vaikutuksiltaan ennakoitavia 
erityisesti silloin, kun ne saattavat aiheuttaa ve-
rovelvollisille epäedullisia seurauksia. Sääntöä, 
joka ei täytä näitä oikeusvarmuudelle asetet-
tuja vaatimuksia, ei voida pitää tavoiteltuihin 
päämääriin nähden oikeasuhteisena.120 Useat 
tutkijat ovat tarkastelleet PPT-määräystä oike-
usvarmuuden periaatteen ja erityisesti EUT:n 
tuomion SIAT (C-318/10) valossa.121 SIAT on 
ensimmäinen välitöntä verotusta koskenut 
tapaus, jossa osana oikeasuhteisuuden arvi-

____________________

117 Ks. C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group 
Litigation, 82 kohta; C-311/08, SGI, 71 kohta; C-318/10, 
SIAT, 50 kohta ja C 282/12, Itelcar, 37 kohta.
118  Verovelvollisen osoittaessa järjestelyn tai liiketoimen 
hallitsevien syiden olleen liiketaloudellisia verosopimusedun 
saamista voitaisiin pitää korkeintaan toissijaisena syynä 
järjestelylle. Ks. Veikkola 2018b, s. 7. Toisin Koriak 2016, 
s. 557. 
119  Ks. OECD:n malli 2017, 29 artiklan kommentaari, 174 
kohta. Ks. myös Veikkola 2018b, s. 12.
120  Ks. C318/10, SIAT, 58 ja 59 kohta oikeuskäytäntöviit-
tauksineen.
121  Ks. Koriak 2016, s. 558; Danon 2018, s. 45–46; Kuźniacki 
2018, ss. 282; Pinetz 2016, s. 117 ja Kemmeren 2014, s. 192. 
Ks. myös Lang 2014, s. 660 ja Nørgård Pedersen – Schultz 
2017, s. 332. 
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ointia EUT tarkasteli, täyttääkö jäsenvaltion 
kansallisen lain säännös oikeusvarmuudelle 
asetetut vaatimukset. Asiassa kyse oli Belgian 
verolain säännöksestä, jonka mukaan yleisesti 
verovelvollisen ulkomaiselle yhtiölle suorituk-
sista tai palveluista maksamia korvauksia ei 
pidetä vähennyskelpoisina elinkeinomenoina 
silloin, kun ulkomaisen yhtiön tuloja verotetaan 
sen asuinvaltiossa Belgian verojärjestelmää 
selvästi edullisemmin. Säännöstä sovelletaan, 
ellei verovelvollinen osoita, että nämä kor-
vaukset vastaavat todellisia ja vilpittömässä 
mielessä toteutettuja liiketoimia eivätkä ylitä 
tavanomaisia rajoja.122

Unionin tuomioistuin katsoi, ettei säännös 
ole riittävän täsmällinen, koska siinä ei mää-
ritellä yksiselitteisesti sitä, mikä on Belgian 
tuloverojärjestelmää selvästi edullisemman ve-
rojärjestelmän taso. Verovelvollisen on siis itse 
arvioitava, onko kyseisen jäsenvaltion verotus 
selvästi edullisempi kuin Belgian verotus.123  

Lisäksi EUT katsoi, että säännön soveltamisala 
on liian yleinen ollakseen oikeasuhteinen väärin-
käytösten estämiseen liittyvään tavoitteeseen 
nähden: ”kyseisellä poikkeussäännöllä belgia-
lainen verovelvollinen velvoitetaan osoittamaan 
systemaattisesti, että kaikki suoritukset ovat 
todellisia ja ne on toteutettu vilpittömässä 
mielessä, ja todistamaan, että kaikki niistä 
maksetut korvaukset ovat tavanomaisia, ilman 
että veroviranomaisilla olisi velvollisuutta 
esittää edes alustavaa näyttöä veropetoksesta 
tai veronkierrosta.”124 Sääntö soveltuu siis 
yleisesti, kun palvelujen tarjoajan verotuksen 
taso sen asuinvaltiossa on ”alhainen”.125 PPT-
määräys ei vastaavasti sisällä yleistä olettamaa 
väärinkäytöksestä. Sitä, että verovelvollisella on 
velvollisuus esittää vastanäyttöä liiketoimiensa 
liiketaloudellisista syistä ja taloudellisesta todel-
lisuuspohjasta, ei itsessään katsottane kohtuut-

____________________

122  Säännös on poikkeus siihen pääsääntöön, jonka mukaan 
kyseiset korvaukset ovat vähennyskelpoisia elinkeinomenoi-
na, jos ne ovat tarpeellisia veronalaisen tulon hankkimiseksi 
tai säilyttämiseksi ja jos verovelvollinen osoittaa niiden 
aitouden ja määrän. Ks. C 318/10, SIAT, 3–6 kohdat. 
123  Ks. C318/10, SIAT, 26 ja 54 kohta. Ks. myös julkisasia-
miehen ratkaisuehdotus, 73 kohta.
124  C318/10, SIAT, 55 kohta.
125  Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus C-318/10, SIAT, 
71 kohta.

tomaksi väärinkäytösten estämistä koskevaan 
tavoitteeseen nähden.126 PPT-määräys täyttää 
siten oikeusvarmuudelle asetetut edellytykset, 
koska sen soveltamiseksi veroviranomaisten on 
objektiivisesti analysoitava kaikkia tosiasioita ja 
olosuhteita, eikä se jätä liikaa harkinnanvaraa 
veroviranomaisille.127 

Mahdollisena ongelmana oikeusvarmuuden 
suhteen voitaisiin ainoastaan pitää sitä, että 
PPT-määräyksessä epäaitouden vaatimus käy 
ilmi vain malliverosopimuksen kommentaarista. 
Siten se eroaa myös emo-tytäryhtiödirektiivin ja 
veronkiertodirektiivin väärinkäytösten vastais-
ten sääntöjen muotoilusta. Koska PPT-määräyk-
sessä taloudellista todellisuuspohjaa ilmentäviä 
järjestelyjä koskeva soveltamisalan rajoitus ei 
seuraa sen sanamuodosta, määräyksen muo-
toilun perusteella ei voida määrittää etukäteen 
ja riittävän täsmällisesti sen soveltamisalaa.128 

Tämä ilmenee myös komission suosituksesta 
lisätä määräykseen ehto, jonka mukaan sitä 
sovelletaan, jollei kyse ole aidosta taloudelli-
sesta toiminnasta.129 Oikeusvarmuuden takia 
epäaitouden vaatimus olisi ollut hyvä sisällyttää 
PPT-määräykseen. Lisäksi oikeusvarmuuden 
periaate edellyttää, että oikeussääntöjen tulee 
olla vaikutuksiltaan ennakoitavia. Tutkijat 
ovat erimieltä PPT-määräyksen soveltamisen 
oikeusvaikutuksista, minkä lisäksi määräyk-
sen soveltaminen voi johtaa kaksinkertaiseen 
verotukseen. Määräyksen oikeusvaikutuksia 
tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin. 

4.3 Oikeusvaikutukset

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeus-
käytännön mukaan väärinkäytösten vastaisen 
säännön soveltamisesta seuraavat verotettavan 
____________________

126  Ks. analogisesti C318/10, SIAT, 53 kohta ja julkisasia-
miehen ratkaisuehdotuksen 66 kohta.
127  Näin myös Weber 2017, s. 59.
128  Ks. vastaavasti C-282/12, Itelcar, 43 ja 44 kohta. Asiassa 
Portugalin hallitus väitti, että Portugalin silloista alikapi-
talisointilainsäädäntöä sovelletaan ainoastaan tilanteisiin, 
joissa luotonantajana oleva yhtiö omistaa välittömästi tai 
välillisesti osuuden luotonottajana olevasta yhtiöstä. Tämä 
ei kuitenkaan käynyt ilmi säännösten sanamuodosta.
129  Ks. komission suositus (EU) 2016/136, 2 kohta ja 
johdanto-osan 6. perustelukappale. Komission suosituksen 
mukaista PPT-määräystä ei kuitenkaan otettu esimerkiksi 
Pohjoismaiden välisen verosopimuksen muutospöytäkirjaan.
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tulon oikaisut olisi rajoitettava siihen osaan, 
joka liittyy täysin keinotekoiseen järjestelyyn.130 
EUT:n oikeuskäytännössä esimerkiksi alikapi-
talisointilainsäädännön osalta tämä tarkoittaa 
sitä, että maksetut korot katsotaan voitonjaoksi 
vain markkinaehtoisen koron määrän ylittävin 
osin.131 Vastaavasti siirtohinnoittelusäännöksiä 
sovellettaessa ”poikkeuksellisen” tai ”vastik-
keettoman” etuuden lisääminen edun myön-
täneen yhtiön tuloon on oikeassa suhteessa 
tavoiteltavaan päämäärään nähden silloin, kun 
tuloon lisätään vain etuuden poikkeuksellinen 
tai vastikkeeton osa.132 Tämä ilmenee myös 
emo-tytäryhtiödirektiivin väärinkäytösten vas-
taisesta säännöstä. Jäsenvaltiot voivat soveltaa 
sääntöä järjestelyiden yksittäisiin vaiheisiin tai 
osiin, jotka ovat sellaisenaan epäaitoja, vaikutta-
matta kuitenkaan muihin järjestelyn todellisiin 
vaiheisiin tai osiin.133

PPT-määräyksen mukaan ”verosopimukseen 
perustuvaa etuutta ei, mukaan luetun veroso-
pimuksen määräysten estämättä, saa tulon tai 
varallisuuden osalta myöntää”. Määräyksen 
sanamuodon mukainen tulkinta siten olisi, että 
väärinkäytösjärjestelyllä saatu verosopimuse-
tu tulisi PPT:n nojalla evätä, mutta muutoin 
järjestely verotetaan sille annetun muodon 
perusteella (ns. suppea oikeusvaikutus). Ve-
rosopimusetu jätetään myöntämättä, jolloin 
tulosta peritään kansallisen lain mukainen 
vero.134 Edellä mainitun oikeuskäytännön ja 
emo-tytäryhtiödirektiivin väärinkäytösten vas-
taisen säännön perusteella PPT-määräyksen 
oikeusvaikutukset ovat oikeasuhteiset niiltä osin 
kuin verosopimusedun epääminen ulottuu vain 
tuloon tai sen osaan, jonka saaminen on ollut 
yksi järjestelyn pääasiallisista tarkoituksista. 
PPT-määräyksen nojalla veroviranomainen ei 
voi siis jättää myöntämättä muita verosopimu-
setuja eikä se estä verovelvollisen kuulumista 

____________________

130  Ks. esim. C-318/10, SIAT, 52 kohta ja KOM(2007) 785 
lopull., s. 5.
131  Ks. C-524/04, Test Claimants in the Thin Cap Group 
Litigation, 83 kohta.
132  Ks. C-311/08, SGI, 74 kohta ja C-382/16, Hornbach-
Baumarkt, 49 kohta.
133  Ks. direktiivi (EU) 2015/121, johdanto-osan 8. peruste-
lukappale.
134  Ks. Veikkola 2018b, s. 15.

verosopimuksen soveltamisalaan.135 
Tutkijat ovat kuitenkin arvonlisäverotusta 

koskevaan EUT:n oikeuskäytäntöön nojautuen 
katsoneet, että PPT-määräyksen soveltuessa 
järjestely tulisi uudelleenluokitella (ns. laaja 
oikeusvaikutus), jotta sen oikeusvaikutukset 
olisivat EU-oikeuden mukaiset.136 Esimerkiksi 
tuomion Halifax (C-255/02) mukaan ”toimet, 
jotka ovat osa väärinkäyttöä, on määriteltävä 
uudelleen siten, että tilanne palautetaan sel-
laiseksi, kuin se olisi ollut, jos kyseisen väärin-
käytön muodostavia toimia ei olisi ollut.”137 Se, 
miten väärinkäytönkieltoa koskevaa periaatetta 
sovelletaan arvonlisäverotuksen alalla, ei 
kuitenkaan vastaavasti päde välittömään ve-
rotukseen. Unionin tuomioistuimen välitöntä 
verotusta koskevasta oikeuskäytännöstä nimit-
täin ilmenee, ettei esimerkiksi verosopimus-
keinottelujärjestelyjen yhteydessä ole tarpeen 
määritellä, kuka on lopullinen verovelvollinen 
tulosta.138 Lisäksi EU:n välitöntä verotusta kos-
kevien direktiivien väärinkäytösten vastaisissa 
säännöissä ei edellytetä järjestelyn uudelleen-
luokittelua.139 

Olennaisempana ongelmana suhteelli-
suusperiaatteen kannalta voidaan nähdä 
kaksinkertainen verotus, jota voi aiheu-
tua siitä, että sopimusvaltiot ovat eri mieltä 
määräyksen tulkinnasta eli verosopimuksen 

____________________

135  Verosopimusedulla tarkoitetaan malliverosopimuksen 
tulon ja varallisuuden verotusta käsittelevien 6–22 artik-
loiden mukaisia rajoituksia lähdevaltion verotukseen. Etu 
voi lisäksi perustua malliverosopimuksen 23 artiklaan 
kaksinkertaisen verotuksen huojentamisesta tai 24 artiklan 
syrjintäkiellon sopimusvaltion asukkaille ja kansalaisille 
tarjoamaan suojaan. Ks. OECD:n malli 2017, 29 artiklan 
kommentaari, 175 kohta.
136  Ks. esim. Koriak 2016, s. 557–558; Báez Moreno 2017, 
s. 444 ja Danon 2018, s. 52.
137  C-255/02, Halifax, 94 kohta. Liiketoimien uudelleen-
luokittelu tarkoittaisi esimerkiksi verosopimuskeinotte-
lujärjestelyissä sitä, että suorituksenmaksajan katsotaan 
maksaneen suorituksen suoraan verosopimuskeinottelijalle. 
Tämän johdosta suoritukseen sovellettaisiin lähdevaltion 
ja suorituksensaajan asuinvaltion välisen verosopimuksen 
sijaan lähdevaltion ja verosopimuskeinottelijan asuinvaltion 
välisen verosopimuksen (mikäli sellaista on) määräyksiä.
138  Ks. yhdistetyt asiat C-115/16, C-118/16, C-119/16 ja 
C-299/16, N Luxembourg 1 ym., 143 kohta ja C-116/16 
ja C-117/16, T Danmark ja Y Denmark, 118 kohta.
139  Ks. direktiivi (EU) 2015/121, 1(2) artikla ja direktiivi 
(EU) 2016/1164, 6(3) artikla. Ks. myös Danon 2018, s. 52.



16
Verotus-lehti heinäkuu 2019

soveltamisesta.140 Tämän PPT-määräyksen 
”rankaisevan vaikutuksen” on katsottu olevan 
ongelmallinen EU-oikeuden näkökulmasta,141 
koska esimerkiksi tuomion Halifax mukaan 
”väärinkäytön olemassaolon toteamisen ei pidä 
johtaa rangaistukseen”.142 Verosopimukseen 
perustuvan edun epäämisestä PPT:n nojalla 
aiheutuva kaksinkertainen verotus ei kuiten-
kaan ole viranomaisen määräämä rangaistus 
vaan kaksinkertainen verotus aiheutuu siitä, 
että sopimusosapuolet tulkitsevat eri tavoin 
verosopimusta. Verovelvollisen verotus pe-
rustuu kansalliseen lakiin ja verosopimukset 
vain rajoittavat kansallisen lain mukaista 
verotusta. PPT-määräys määrittelee, milloin 
nämä verosopimusten edut ovat verovelvollisen 
saatavissa ja varmistavat näin verosopimusten 
”oikean” soveltamisen. Tässä yhteydessä on 
syytä korostaa, ettei kaksinkertainen verotus 
ole EU-oikeuden vastaista eikä kaksinkertaisen 
verotuksen vaaran ole katsottu estävän väärin-
käytösten torjumista.143 

Julkisasiamies Kokott katsoi asiassa SGI 
(C-311/08) antamassaan ratkaisuehdotukses-
sa, että kansallisen lainsäädännön aiheuttama 
kaksinkertaisen verotuksen kielteinen vaikutus 
poistetaan suurelta osin sillä, että verovelvol-

____________________

140  Kaksinkertaisen verotuksen vaara ei ole piirre, joka 
voidaan liittää vain suppean oikeusvaikutuksen sääntöihin. 
Myös järjestelyn uudelleenluokittelu voi johtaa kaksinkertai-
seen verotukseen, koska sopimusvaltiot voivat olla erimieltä 
uudelleen määritellyistä tosiseikoista. Lähtökohtaisesti ei 
nimittäin ole olemassa vain yhtä ”normaalia” tapaa harjoittaa 
taloudellista toimintaa. Ks. Veikkola 2018b, s. 17–18.  
141  Ks. Lang 2014, s. 662; Koriak 2016, s. 556 ja Báez Moreno 
2017, s. 444.
142  C-255/02, Halifax, 93 kohta. Ks. myös asia C-110/99, 
Emsland-Stärke, 56 kohta. Kyseinen oikeuskäytäntö kos-
kee oikeuden väärinkäytönkiellon periaatteen soveltamista, 
ja liittyy siihen, voivatko viranomaiset laillisuusperiaate 
huomioiden puuttua henkilön etuihin ja määrätä sanktioita 
yleisen oikeusperiaatteen perusteella. Ks. julkisasiamiehen 
ratkaisuehdotus C-110/99, Emsland-Stärke, 28 ja 78–84 
kohdat. Oikeuskäytännössä todetaankin, että arvonlisäveron 
tai vientituen palauttamisvelvollisuus ei ole sanktio, jonka 
olisi laillisuusperiaatteen mukaan nojauduttava selkeään 
ja yksiselitteiseen oikeudelliseen perustaan. Ks. C-110/99, 
Emsland-Stärke, 56 kohta ja C-255/02, Halifax, 93 kohta.
143  Ks. C-419/14, WebMindLicenses, 53 ja 54 kohta sekä 
julkisasiamiehen ratkaisuehdotus, 89–94 kohdat.

linen voi EU:n ns. arbitraatiosopimuksen144 
perusteella vaatia siirtohintaoikaisun huomioon 
ottamista verotuksessaan. Edelleen julkis-
asiamiehen mukaan mahdollisen keskinäisen 
sopimusmenettelyn aiheuttamat hallinnolliset 
lisäkulut on hyväksyttävä, ”koska verotusvallan 
tasapainoisen jakautumisen säilyttämiseksi ei 
ole näköpiirissä vähemmän rajoittavaa toimen-
pidettä”. Näin ollen sääntelyllä ei ylitetä sitä, 
mikä on tarpeen verotusvallan tasapainoisen 
jakautumisen turvaamiseksi ja veron kiertämi-
sen estämiseksi.145 Vaikka EUT ei tuomiossaan 
ottanut kantaa kaksinkertaisen verotuksen 
vaaraan, se vahvisti, että siirtohintaoikaisu on 
oikeasuhteinen sillä tavoiteltuihin väärinkäy-
tösten estämistä ja verotusvallan tasapainoista 
jakautumista koskeviin päämääriin nähden 
tarkasteltaessa näitä päämääriä yhdessä.146 

Verosopimukset sisältävät tyypillisesti 
OECD:n malliverosopimuksen 25 artiklan mu-
kaiset määräykset keskinäisestä sopimusmenet-
telystä (Mutual Agreement Procedure, MAP), 
jonka mukaan valtiot voivat verovelvollisen 
hakemuksen johdosta neuvotella keskenään 
tulkintaerimielisyydestä ja kaksinkertaisen 
verotuksen poistamisesta. Myös monenväliseen 
yleissopimukseen sisältyy verosopimuksen 
tulkintaerimielisyyksiä koskevia määräyksiä.147 
Euroopan unionin sisäisissä tilanteissa vero-
velvollinen voi pyytää keskinäisen sopimus-
menettelyn käynnistämistä veroriitojen ratkai-
sumekanismeja Euroopan unionissa koskevan 

____________________

144  Yleissopimus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 
etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun 
yhteydessä (90/436/ETY). Yleissopimus kattaa vain siir-
tohinnoitteluoikaisut. Vuonna 2017 Euroopan neuvosto 
antoi arbitraatiosopimukseen pohjautuvan, mutta sovel-
tamisalaltaan tätä kattavamman, direktiivin kaksinkertai-
sen verotuksen riitojenratkaisumekanismeista Euroopan 
unionissa.
145  Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus C-311/08, SGI, 80 
ja 81 kohta.
146  Ks. C-311/08, SGI, 75 kohta.
147  Riidanratkaisua koskevan pakollisen minimistandardin 
mukaan keskinäisen sopimusmenettelyn saa jatkossa vi-
reille asuinvaltion lisäksi lähdevaltiossa (MLI 16 artikla). 
Monenväliseen yleissopimukseen sisältyy myös pakollista 
välimiesmenettelyä koskeva osa, joka ei ole osa minimi-
standardia vaan valtioiden vapaaehtoisesti valittavissa. 
Välimiesmenettelyä koskevan osion valinneita valtioita oli 
1.10.2018 vain 28 (yleissopimuksen allekirjoittaneita 84). 
Ks. HE 308/2018 vp, s. 8.
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EU:n riidanratkaisudirektiivin148 nojalla.149 
Koska verosopimukset sisältävät menettely-
säännöksiä PPT-määräyksen tulkintaerimieli-
syyksistä johtuvan kaksinkertaisen verotuksen 
poistamiseksi150 – ja jäsenvaltioiden välisissä 
riitatilanteissa verovelvolliset voivat turvau-
tua direktiivin säännöksiin – PPT-määräys on 
oikeassa suhteessa väärinkäytösten estämistä 
ja verotusvallan tasapainoista jakautumista 
koskeviin tavoitteisiin nähden.

5 Johtopäätökset

Tässä artikkelissa on tarkasteltu monenvälisen 
yleissopimuksen PPT-määräyksen EU-oikeuden 
mukaisuutta unionin tuomioistuimen rule of 
reason -periaatteen soveltumistestin valossa. 
Tällä testillä EUT vastaa kysymykseen siitä, 
onko kansallinen verolain säännös kielletty 
rajoitus perusvapauksille. Ensimmäinen vaihe 
soveltuvuuden arviointia on SEUT:n takaamien 
perusvapauksien rajoituksen olemassaolon tar-
kastelu. PPT-määräyksen soveltamisesta seuraa 
sen sanamuodon perusteella verosopimukseen 
perustuvan edun epääminen. Lähtökohtaisesti 
määräys ei siten muodosta rajoitusta perusva-
pauksille, koska se vain poistaa rajat ylittävältä 
tilanteelta edun suhteessa kansalliseen lakiin. 
PPT-määräyksestä soveltamisesta voi kuiten-
kin aiheutua perusvapauksien rajoitus silloin, 
kun sen seurauksena sovellettava kansallisen 
lain säännös kohtelee rajat ylittävää tilannetta 
epäedullisemmin kuin kansallista tilannetta. 

Perusvapauksien rajoituksen olemassaolon 
toteamisen jälkeen tuomioistuin tarkastelee, 
onko kansallisesta lainsäädännöstä seuraava 

____________________

148  Neuvoston direktiivi (EU) 2017/1852, annettu 10 päi-
vänä lokakuuta 2017, veroriitojen ratkaisumekanismeista 
Euroopan unionissa. EUVL L 265, 14.10.2017, s. 1. 
149  Mikäli jäsenvaltiot eivät pääse sopimukseen asiassa, 
verovelvollinen voi direktiivin nojalla pyytää välimiesmenet-
telyn käynnistämistä. Direktiivi on saatettava kansallisesti 
voimaan 30.6.2019 mennessä. Sitä sovelletaan voimaantulon 
jälkeen tehtyihin valituksiin, jotka koskevat vuoden 2018 
alusta tai sen jälkeen alkaneena verovuonna ansaittua tuloa. 
Ks. direktiivi (EU) 2017/1852, 22 ja 23 artikla.
150  PPT-määräyksestä johtuvat tulkintaerimielisyydet ovat 
erityisesti sellaisia tulkintaerimielisyyksiä, jotka kuuluvat 
MAP-menettelyn ja monenvälisen yleissopimuksen riidan-
ratkaisua koskevien määräysten soveltamisalaan. Ks. BEPS 
Action 14, s. 14.

rajoitus oikeutettu yleistä etua koskevista pa-
kottavista syistä. EUT:n oikeuskäytännön pe-
rusteella kansallisia verotoimenpiteitä voidaan 
perustella väärinkäytösten estämiseen liittyvällä 
tavoitteella, mikäli niiden erityisenä tarkoituk-
sena on puuttua täysin keinotekoisiin järjestelyi-
hin, joilla ei ole taloudellista todellisuuspohjaa 
ja jotka on toteutettu jäsenvaltiossa normaalisti 
maksettavan veron kiertämiseksi. Tähän oi-
keuskäytäntöön perustuen PPT-määräyksen on 
katsottu olevan EU-oikeuden vastainen, koska 
se soveltuu myös muihin kuin täysin keinote-
koisiin järjestelyihin. PPT-määräyksen mukaan 
”riittää”, että verosopimusedun saaminen on 
järjestelyn yksi pääasiallisista tarkoituksista, 
eikä siinä viitata järjestelyn keinotekoisuuteen 
tai taloudellisen todellisuuden puuttumiseen. 

Kuitenkin unionin tuomioistuimen tuoreen 
oikeuskäytännön (erityisesti ns. Tanskan tosi-
asiallinen edunsaaja -tapauksissa annettujen 
tuomioiden) mukaan täysin keinotekoisen 
järjestelyn käsite voi kattaa myös järjestelyt, 
joiden pääasiallinen tai yksi pääasiallisista ta-
voitteista on veroedun saaminen.151  Lisäksi oi-
keuskäytännön perusteella veroedut voitaneen 
evätä myös järjestelyiltä, jotka eivät ole täysin 
vailla taloudellista todellisuuspohjaa. Vaikka 
PPT-määräys ei sen sanamuodon mukaan sisällä 
keinotekoisuuden tai epäaitouden vaatimusta, 
malliverosopimuksen kommentaarista ilmenee, 
ettei määräystä tulisi soveltaa, kun järjestelyssä 
on kyse todellisesta taloudellisesta toiminnasta. 
Tämä vastaa komission suositusta, jonka mu-
kaan PPT-määräystä tulisi soveltaa vain, ”jollei 
todeta, että järjestelyssä tai liiketoimessa on 
kyse todellisesta taloudellisesta toiminnasta”.

Mikäli siis PPT-määräyksen subjektiivista 
ja objektiivista tekijää tulkitaan malliverosopi-
muksen kommentaarin mukaisesti, määräystä 
ei tulisi soveltaa aitoihin, taloudellista todel-
lisuuspohjaa ilmentäviin järjestelyihin. Siten 
monenvälisen yleissopimuksen PPT-määräys ja 
EU:n tuomioistuimen väärinkäytösten estämistä 
____________________

151  Voidaan katsoa, että myös unionin tuomioistuimen rat-
kaisutoiminnassa on nähtävissä yleinen monikansallisten 
yhtiöiden voittojen siirtojen ja veropohjien rapautumisen 
vastainen ilmapiiri. Ks. julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 
C-115/16, N Luxembourg 1, 4 kohta, jossa julkisasiamies 
viittaa kansainvälisten konsernien verojärjestelyiden vas-
taiseen yleiseen poliittiseen ilmapiiriin.
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koskeva oikeuskäytäntö ovat yhdenmukaisia. 
EU-oikeuden suhteellisuusperiaatteen kannalta 
mahdollinen ongelma kuitenkin on se, ettei PPT-
määräyksen sanamuoto sisällä tätä epäaitouden 
vaatimusta ja todistustaakka objektiivisestä 
tekijästä on määräyksen sanamuodon mukaan 
verovelvollisella (toisinkuin emo-tytäryhtiö- ja 
veronkiertodirektiivien väärinkäytösten vastai-
sissa säännöissä).

PPT-määräyksen soveltuminen johtaa 
verosopimusedun epäämiseen ja tulon 
verottamiseen kansallisen lain säännösten 
mukaisesti. PPT-määräyksen oikeusvaikutuk-
set ovat EUT:n oikeuskäytännön perusteella 
oikeasuhteiset niiltä osin kuin verosopimusedun 
epääminen ulottuu vain tuloon tai sen osaan, 
jonka saaminen on ollut yksi järjestelyn pääasi-
allisista tarkoituksista. Määräyksen soveltami-
sesta voi kuitenkin aiheutua verovelvolliselle 
kielteisiä vaikutuksia kaksinkertaisen vero-
tuksen muodossa. Juridinen kaksinkertainen 
verotus ei ole EU-oikeuden vastaista, mutta 
jäsenvaltioiden on pyrittävä verovelvollisen 
hakemuksesta ratkaisemaan kaksinkertaiseen 
verotukseen johtavat verosopimuksen tulkintaa 
ja soveltamista koskevat riidat.152 Verovelvolli-
nen voi pyytää keskinäisen sopimusmenettelyn 
käynnistämistä kaksinkertaisen verotuksen 
poistamiseksi EU:n sisällä riidanratkaisudi-
rektiiviin perustuen tai verosopimuksen MAP-
artiklan nojalla.  

Kaiken kaikkiaan tässä artikkelissa esi-
tettyjen päätelmien mukaan jäsenvaltioilla ei 
ole EU-oikeudesta johtuvaa estettä soveltaa 
monenvälisen yleissopimuksen PPT-määräystä. 
Lisäksi PPT-määräys mahdollistaa EU-oikeuden 
väärinkäytönkiellon periaatteen – ja sitä hei-
jastelevien emo-tytäryhtiödirektiivin ja veron-
kiertodirektiivin väärinkäytösten vastaisten 
sääntöjen – kanssa pitkälti yhdenmukaisen 
soveltamisen silloin, kun määräystä tulkitaan 
OECD:n malliverosopimuksen mukaisesti. 

____________________

152  Ks. direktiivi (EU) 2017/1852, johdanto-osan 2. perus-
telukappale.
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