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Malmgrén Marianne  

Erityisosaaminen 

- Yritysten toimintaprosessien ja asiakaspalvelun suunnittelu, organisointi ja kehittämi-

nen.  

- Budjetointiin ja strategisen liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät kysymykset. 

- Yritys- ja henkilöverotus sekä erityisesti kansainvälinen verotus.  

Työkokemus 

10/2016- Tax Services MSK Oy, toimitusjohtaja, Partner 

5/2008 – 9/2016 Valtiovarainministeriö, vero-osasto, kansainvälisen verotuksen yksikkö, lainsäädän-

töneuvos  

 Tehtäviin kuuluivat muun muassa:  

 osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön (EU:ssa ECOFIN, neuvoston ja komis-

sion työryhmät, OECD ja Pohjoismaat), 

 osallistuminen EU:n tuomioistuimen veroasioiden käsittelyyn, 

 OECD:n Base Erosion and Profit Shifting hankkeen koordinointi ja Suomen kantojen 

valmistelu, 

 kansallisen lainsäädännön valmistelu ja asiantuntijana toimiminen hallitusten esitys-

ten eduskuntakäsittelyssä, 

 ministeriön poliittisen johdon asiantuntijana toimiminen,  

 artikkelien kirjoittaminen, kouluttaminen, sidosryhmäyhteistyö, 

 lausuntojen laatiminen mm. korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja Verohallinnolle. 

2016 – 9/2016  OECD:n ja EU:n veronvälttämishankkeiden taloudellisten vaikutusten selvitystyöryhmä, 

puheenjohtaja, valtiovarainministeriön asettama työryhmä 

2013 – 9/2016 OECD:n verotyöryhmä WP11 (Aggressive Tax Planning), bureaun jäsen 

2014, 2015 ja 2016 Ahvenanmaan parlamentaarisen komitean 2013 neljän asiantuntijajaoston, puheenjohtaja 

ja jäsen, oikeusministeriön asettama komitea 

2009 –    Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet, varajäsen  

2008 – 9/2016  OECD:n verotyöryhmä WP1:n (OECD:n malliverosopimus) delegaatti 

2008 – 2016 Osallistuminen vuosittaiseen pohjoismaiseen verovirkamieskokoukseen 

2014 – 2015   OECD:n veroasiankomitean (CFA) delegaatti 

2013 – 2015 OECD:n WP11:n väliyhteisöjen verotusta käsittelevän fokusryhmän, rinnakkaispuheenjoh-

taja ja jäsen 

2013 – 2015 OECD:n WP11:n korkovähennysoikeuden rajoitussäännöksiä käsittelevän fokusryhmän 

jäsen 

2011 – 2013  Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmä, jäsen ja sihteeri (valtiovarainministeriön 

20.12.2011 asettama työryhmä) 

16.9.2009 – 30.11.2032 Itä-Suomen yliopisto 

 Kansainvälisen vero-oikeuden dosentti 

1996 – 2008 Ernst & Young Oy  

mm. seuraavat nimikkeet ja työtehtävät: 

2004 – 2008 Executive Tax Partner sekä Ernst & Young Oy:n Executive-ryhmän jäsen ja sihteeri, 

hallituksen nimitysvaliokunnan jäsen 

2001 – 2004 Tax Partner 
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2002 – 12/2005 yritysverolinjan johtaja sisältäen mm. globaalin yhteistyön, Nordic ja European Think 

Tank -ryhmien jäsenyyden, asiakasmarkkinoinnin ja esimiestehtävät 

1996 – 12/2005 veroyksikön johtajan sijainen  

1996 – 12/2005 vastuu veroyksikön ja yritysverolinjan budjetin laatimisesta ja seurannasta, veroyksikön 

strategian ja toiminnan suunnittelusta, rekrytointiprosessien sekä laatu- ja riskinhallintajär-

jestelmän suunnittelusta ja kehittämisestä, veroyksikön hallintokokousten valmistelu 

2006 saakka veroyksikön Learning Partner 

2002 saakka henkilöverotus- ja yritysverolinjan johtaja (mm. globaaliyhteistyö, asiakasmarkkinointi ja 

esimiestehtävät) 

2000 – 2002 Ernst & Young Oy:n johtoryhmän jäsen 

1996 – 2001 Senior Tax Manager 

1993 – 1996 Veronmaksajain Keskusliitto ry. 

Lakimies, muun muassa veroneuvonta kaikissa verotusmuodoissa mukaan lukien arvonli-

säverotus 

  Turun ja Porin läänin veroasiamies 

1992  Lohjan tuomiokunta 

Notaari ja kanslianotaari 

1989 – 1991 Veronmaksajain Keskusliitto ry. ja Verotieto Oy 

Lakimies 

1986 – 1989  Siuntion ja Lohjan verotoimistot 

(Useana ajanjaksona) Verovalmistelutehtävät 

Koulutus ja arvonimet 

19.12.2008 Oikeustieteen tohtori, Helsingin yliopisto, väitöskirjan otsikko ”Oikeushenkilön asuinval-

tio verotuksessa ja yrityksen kansainvälistyminen” 

1989 Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto 

1993 Varatuomari 

1983 Ylioppilas, Lohjan Lukio 

Luottamustehtävät 

2015 –  9/2016  Keskusverolautakunta, jäsen 

2013 –   Verotuksen oikaisulautakunta, jaosto 3, jäsen  

2009 –   Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet, varajäsen  

2007 – 2012  International Fiscal Association Suomen osasto ry., hallituksen jäsen  

1998 – 2007   International Fiscal Association Suomen osasto ry., hallituksen sihteeri  

Kielitaito 

suomi, äidinkieli 

ruotsi, erinomainen (”toinen äidinkieli”) 

englanti, erinomainen 

saksa, tyydyttävä luetun ja puhutun ymmärtäminen 

ranska, alkeet 

Julkaisut ja koulutustoiminta 

Useita julkaisuja ja artikkeleja sekä kotimaisissa että kansainvälisissä julkaisuissa.  

Kouluttajana yliopistoissa sekä lukuisten muiden järjestäjien tilaisuuksissa. 

 


