
Euroopan unionin tuomioistuin: Suomalaisen maastapoistumisveron välitön periminen rajat ylittävissä 
transaktioissa rajoittaa SEUT 49 artiklassa säädettyä sijoittautumisvapautta.  
 
KPMG Suomi avustaa muutoksenhakijaa Helsingin hallinto-oikeudessa vireillä olevassa asiassa, joka liittyy 
EU:n tuomioistuimen antamaan päätökseen.  
 
EU:n tuomistuin antoi päätöksen asiassa C-292/16, A Oy 23. marraskuuta 2017. Tapauksessa hakija oli 
siirtänyt Itävallassa sijainneen kiinteän toimipaikan itävaltalaiseen konserniyhtiöön EVL 52 d §:n mukaisella 
liiketoimintasiirrolla. Verohallinto tulkitsi asiaa EVL 52 e §:n 3 momentin nojalla niin, että säännös 
mahdollistaa kiinteään toimipaikkaan kuuluvien varojen todennäköisen luovutushinnan välittömän 
verottamisen A Oy:n verotuksessa. Tästä verosta vähennetään se vero (fiktiivinen hyvitys), joka samasta 
tulosta olisi kiinteän toimipaikan sijaintivaltiossa suoritettu ilman yritysjärjestelydirektiivin säännöksiä. 
Vastaavassa kotimaisessa liiketoimintasiirrossa olisi noudatettu jatkuvuusperiaatetta, jonka mukaan 
realisoitumattomia luovutusvoittoja ei veroteta ennen kuin varat luovutetaan veronalaisella luovutuksella.  
 
Näiden olosuhteiden valossa EU:n tuomioistuimen tuli ratkaista rajoittaako Verohallinnon EVL 52 e §:n 3 
momentin tulkinta sijoittautumisvapautta. EU:n tuomioistuin totesi, että kotimaiset säännökset ovat linjassa 
yritysjärjestelydirektiivin kanssa, joka ei ilmaise veron perimisen ajankohtaa, vaan vain sen, että veron 
periminen on mahdollista. Näin ollen jäsenvaltiot voivat itse päättää veron perimisen ajankohdasta unionin 
oikeutta noudattaen. Tuomioistuin totesi myös, että kansallisten ja rajat ylittävien tilanteiden kohtelu oli 
objektiivisesti arvioiden vertailukelpoista, eikä fiktiivisellä hyvityksellä ollut asiassa vaikutusta. Näin ollen 
säännöksen katsottiin rajoittavan sijoittautumisvapautta.  
 
Vaikka sijoittautumisvapautta voidaan yleisen edun mukaisesta pakottavasta syystä rajoittaa jäsenvaltioiden 
välisen verotusvallan jaon säilyttämiseksi, olisi tässä tapauksessa suhteellisuusperiaatteen vastaista suojata 
jäsenvaltioiden välisen verotusvallan jaon säilyttämistä. EU:n tuomioistuin vetosi aikaisempaan 
oikeuskäytäntöönsä ja totesi riittäväksi sen, että jäsenvaltiot voivat määrittää luovutusvoitosta maksettavan 
veron määrän varojensiirron hetkellä. Jäsenvaltioiden välisen verotusvallan jaon säilyttämiseksi on 
tuomioistuimen mukaan riittävää, että näissä tilanteissa verovelvollinen voi valita, maksaako veron heti vai 
myöhempänä ajankohtana kansallisen lainsäädännön mukaan kertyvillä koroilla lisättynä. Näin ollen EVL 52 
e § 3 momenttia on pidettävä SEUT 49 artiklassa säädetyn sijoittautumisvapauden rajoituksena. 
 
Kommentti  
 
EU:n tuomioistuimen ratkaisu osoittaa, että kotimaiset säännökset, jotka perustuvat EU:n yritysverotusta 
koskevien direktiivien säännöksiin, eivät välttämättä aina ole EU-sopimusten periaatteiden mukaisia. SEUT 
49 artiklassa säädetty sijoittautumisvapaus on EU-oikeudessa turvattu perusoikeus, joka jäsenvaltioiden 
tulee ottaa huomioon. Objektiivisesti arvioituna toisiinsa rinnastettavissa olevia kotimaisia ja rajat ylittäviä 
tilanteita tulee kohdella yhdenmukaisesti ottaen huomioon yleinen etu siinä määrin kuin se katsotaan 
tarpeelliseksi. Yhtiöiden, jotka tekevät edellä mainitun kaltaisia transaktioita, kannattaa olla yhteydessä 
Suomen KPMG:hen lisätietojen saamiseksi. 
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