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Alder & Sound – Your trusted partner in international business
Founded in 2010 by experienced professionals, A&S is today one of the leading independent Finnish professional service providers

 The Tier 1 Finnish Tax Firm in 2017  

 The Finnish Transfer Pricing Firm of the Year in 2017, 2015 & 2011  Client retention rate since 2010: 96.7%

 The European Tax Technology Firm of the Year in 2017

Independent Finnish service provider
with a global cooperation network.

Multidisciplinary professionals
with extensive practical experience.

Clientele consisting of large multinational
enterprises & smaller domestic companies.

We are committed to serving as a trusted partner and advisor 
through integrated provision of legal, tax, transfer pricing, 
financial advisory and data & analytics services.

We highlight pragmatic approach and provide our clients 
with flexible, comprehensive and cost-effective solutions 
by utilizing our innovative tools and methodologies.

We believe in true ‘one-stop-shop’ experience. From start to 
finish, we provide turnkey solutions that maximize the benefit 
and value creation while minimizing the administrative burden.

Legal, tax, transfer pricing, financial 
advisory and data & analytics services.
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Agenda | Tiistai 12.6.2018

Digitaalisen liiketoiminnan verotus

1. Alkusanat

2. Tausta: Komission digiveroehdotukset
Henri Lyyski | Associate, A&S Tax Services

3. Digiverotus – Käytännön näkökulmia
Maria Volanen | Johtava veroasiantuntija, Teknologiateollisuus

4. Q&A
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Henri Lyyski | Associate

Komission digiveroehdotukset
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Digitaalisen liiketoiminnan verotus - Taustat

Kansainvälisen verojärjestelmän kehitys

 Nykymuotoinen kansainvälinen verojärjestelmä on syntynyt teollistumisen myötä, kun yritykset ovat laajentaneet toimintaansa

muihin valtioihin ja tuotteita on alettu myymään kansainvälisesti.

 Kansainvälinen vero-oikeus perustuu asuinvaltion ja lähdevaltion periaatteelle, jossa lähdevaltion verotusoikeus liiketuloon

edellyttää verovelvollisen jonkin asteista fyysistä läsnäoloa lähdevaltiossa (kiinteä toimipaikka).

 Siten nykyjärjestelmä soveltuu ensisijaisesti perinteiseen teollisuuteen ja fyysisten tavaroiden rajat ylittävään kauppaan.
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Digitaalisen liiketoiminnan verotus - Taustat

Digitalisoitumisen vaikutukset 

Sivu 6

 Talouden globalisaatio ja digitalisoituminen on mahdollistanut merkittävien tulovirtojen saamisen lähdevaltioista ilman fyysistä

läsnäoloa.

 Digitaaliset palvelut perustuvat lähtökohtaisesti fyysisten tavaroiden tai palveluiden kauppaan, mutta niissä hyödynnetään

internet-yhteyttä tai muuta sähköistä kommunikointikanavaa ilman fyysistä läsnäoloa kuluttajan sijaintivaltiossa:

– Digitaaliset kauppa-alustat, digitaalinen markkinointi, digitaalisten tuotteiden ja sisällön myynti suoraan verkon kautta, 

digitaalisessa muodossa olevan tiedon kerääminen, hallinnointi ja hyödyntäminen.

 Olemassa olevien säännösten soveltaminen on johtanut ilmiöihin, jotka on monissa valtioissa koettu epäreiluiksi lähdevaltion

verotusoikeuden kannalta.

– Nykyinen kansainvälinen verojärjestelmä ei sovi sellaisenaan digitaalisen liiketoiminnan verotukseen.
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Digitaalisen liiketoiminnan verotus - Taustat

Kehitys kohti digiveroa

 Digitaalisen liiketoiminnan kehitys on johtanut poliittisiin vaatimuksiin, ehdotuksiin ja suosituksiin uudistaa kansainvälistä

verojärjestelmää:

– G20: 18-19.6.2012 tapaaminen “need to prevent base erosion and profit shifting”.

– Ranska: Tammikuussa 2013 julkaistu raportti “Task Force on Taxation of the Digital Economy”.

– OECD:n helmikuussa 2013 julkaisema raportti “Addressing Base erosion and Profit Shifting”.

– OECD:n lokakuussa 2015 julkaisema BEPS Action Plan 1 -raportti “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy”.

→ Huomionarvoista, että BEPS-raportissa lähtökohtana oli ajatus siitä, että digitaalista taloutta ei tule erottaa muusta taloudesta.

→ BEPS-toimenpiteiden oli tarkoitus ehkäistä tehokkaasti myös digitaalisesta taloudesta aiheutuvaa veropohjan rapautumista.

→ BEPS-projektissa pohdittiin myös “merkittävän digitaalisen läsnäolon” soveltamista, eli digitaalisen kiinteän toimipaikan, 
digitaalisten palveluiden lähdeveron sekä digitaalisia palveluita koskevan liikevaihtoveron käyttöönottamista, mutta näitä ei

kuitenkaan päädytty suosittelemaan.

 Euroopan komissio julkaisi 21.3.2018 ns. digiveropaketin, eli ehdotukset digitaalisen liiketoiminnan verotuksen muuttamiseksi.
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Komission digiveropaketti
21.3.2018

Liiketulo

Sisältää kaksi direktiiviehdotusta:

1. Väliaikainen ratkaisu - tiettyjen 
digitaalisten palvelujen verotusta koskeva 
direktiiviehdotus, ja

2. Pitkäaikainen ratkaisu - digitaalista 
kiinteää toimipaikkaa koskeva 
direktiiviehdotus.

Lisäksi digiveropaketti sisältää:

• Tiedonanto digitaalisen talouden 
verotuksesta parlamentille ja neuvostolle,

• Suositus verosopimusten muuttamiseksi 
pitkäaikaisen ratkaisun mukaisesti.

Asuinvaltio Lähdevaltio
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Komission digiveropaketti - Tiedonanto

Miksi digitaalisen liiketoiminnan verotusta halutaan muuttaa?

Tiedonannossa on perusteltu digiveroehdotusten antamista:

 Komission mukaan digiyhtiöt kasvavat nopeasti.

 Dataan liittyvän talouden arvo oli 1,94 % vuonna 2015 ja 

arviolta 4 % vuonna 2020 EU:n bruttokansantuotteesta.

 Viimeisen seitsemän vuoden aikana digiyhtiöiden liikevaihto on 

kasvanut 14 % ja muiden monikansallisten yhtiöiden 0,2-3 %.

 Komission mukaan digiyhtiöiden keskimääräinen efektiivinen 

veroaste on 9,5 % ja perinteisten yhtiöiden 23,2 %.

– Digiyhtiöitä verotetaan kevyemmin kuin muita yhtiöitä.

 Komission mukaan nykysäännökset eivät johda tilanteeseen, 

jossa voitot verotettaisiin siellä, missä arvo syntyy.

 Komission mukaan nykysäännökset eivät tunnusta käyttäjien 

luovuttaman tiedon ja sisällön merkitystä yhtiöiden 

arvonluonnissa.

Pierre Moscovici, talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta 

ja tulliasioista vastaava komissaari: 

"Internetiä edeltävällä aikakaudella laaditut säännöt eivät 

anna jäsenvaltioille mahdollisuutta verottaa Euroopassa 

toimivia digitaaliyrityksiä, joiden fyysinen läsnäolo on 

vähäistä tai sitä ei ole lainkaan. 

Tämä edustaa jäsenvaltioiden kannalta yhä kasvavaa 

mustaa aukkoa, koska niiden veropohja heikkenee. Sen 

vuoksi nyt esitetään uutta oikeusperiaatetta ja digitaalisen 

toiminnan väliaikaista veroa.”
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Komission digiveropaketti - Tiedonanto

Komission näkemys digiyhtiöiden ja muiden yhtiöiden arvonluonnista
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Komission digiveropaketti - Tiedonanto

Komission näkemys jäsenvaltioiden verotusoikeudesta digiyhtiöiden liiketuloihin

Sivu 11

 Komission vaikutusarvioinnissa esitettiin kuvaus siitä, missä viiden suuren digiyhtiön kuluttajat sijaitsevat (vasen kuva) ja

missä yhtiöiden tulot verotetaan (oikea kuva).

 Komission tavoitteena on, että digiyhtiöiden tulot verotettaisiin jatkossa kuluttajien sijaintivaltiossa vasemmalla olevan 

kuvan mukaisesti.
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Digital Services Tax “DST”

BAAS 12.6.2018 – Digitaalisen liiketoiminnan verotus Sivu 12



Komission digiveroehdotukset- Digital Services Tax (DST)

Väliaikainen ratkaisu eli DST

 Väliaikaiseksi ratkaisuksi tarkoitettu DST olisi täysin uusi vero, joka olisi välillisen veron kaltainen.

– Veroa sovellettaisiin tuloihin, jotka ovat syntyneet toiminnasta, jossa käyttäjällä on merkittävä asema arvon muodostumisessa. 

– DST kohdistuisi verkkomainontatilan myymiseen, digitaaliseen välitystoimintaan, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden toimia vuorovaikutuksessa 

muiden käyttäjien kanssa ja myydä tavaroita ja palveluja toisilleen sekä datan myymiseen.

 DST koskisi käytännössä isoja konserneja ja se koskisi sekä EU:n jäsenvaltioissa asuvia yhtiöitä että EU:n ulkopuolella asuvia yhtiöitä.

– DST:n määrä olisi 3 prosenttia liikevaihdosta. 

→ Käytännössä DST kohdistui myös tappiollisiin yrityksiin.

– DST:n voisi vähentää kuluna tuloverotuksessa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi.

→ Kuluna vähentäminen on kuitenkin efektiivisesti huonompi vaihtoehto kuin tuloverosta hyvittäminen.

– Verotus tapahtuisi digitaalisen palvelun käyttäjän sijaintivaltiossa.

 DST:n verovelvollisuuden edellytykset:

– Yhtiön konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa, ja

– Yhtiön konserni on saanut direktiivin mukaan verotettavia tuloja EU:ssa yli 50 miljoonaa euroa.
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Komission digiveroehdotukset- Digital Services Tax (DST) (jatkuu)

Mitä tuloa verotettaisiin?

 Digitaaliset mainokset.

 Välityspalvelualustan käyttöön tarjoaminen:

– Alusta auttaa käyttäjiä löytämään toisia käyttäjiä ja olemaan 

heihin yhteydessä,

– Alusta voi mahdollistaa tavaroiden ja palvelujen 

tarjoamisen käyttäjien välillä.

 Käyttäjistä digitaalisella alustalla kerätyn datan siirto.

Mitä tuloa ei verotettaisi? 

 Alustan tarjoaminen, jos ainoa tai pääasiallinen tarkoitus on 

digitaalisen sisällön (esim. videot, tekstit, pelit, musiikki), 

viestintäpalvelujen ja maksupalvelujen suora tarjoaminen. 

 Finanssi- ja joukkorahoituspalvelut. 

 Konserniin kuuluvien yhtiöiden väliset palvelut.

Sivu 14

Verotettavat tulot
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Komission digiveroehdotukset- Digital Services Tax (DST) (jatkuu)

Verotuspaikka

 DST:n verotuspaikka olisi palvelun käyttäjän sijaintivaltio.

– Verotuspaikan määrittelyn kannalta ei olisi merkityksellistä, 

mistä tavara tai palvelu on toimitettu tai missä valtiossa se 

on maksettu.

 Jos DST:n verotusoikeus olisi usealla jäsenvaltiossa, 

verotusoikeus jaettaisiin suhteessa käyttäjien alustan 

käyttökertojen mukaan.

 Käyttäjän sijaintivaltio määräytyisi IP-osoitteen tai vastaavan 

perusteella.

Veron maksaminen

 Konsernista voitaisiin valita yksi yhtiö, joka hoitaa veron 

maksun ja velvoitteet.

 Kukin verovelvollinen olisi kuitenkin vastuussa veron 

maksamisesta suoraan kuhunkin jäsenvaltioon.

– Erillisyhtiöperiaate säilyisi.

 Mikäli verovelvollisen tulisi maksaa veroa useampaan 

jäsenvaltioon, voisi se hoitaa kaikki velvoitteet yhden 

jäsenvaltion kanssa. 

– Kyseinen jäsenvaltio olisi velvollinen tiedottamaan ja 

siirtämään muiden jäsenvaltioiden osuuden verosta 

muihin jäsenvaltioihin.

Sivu 15

DST:n verotuspaikka ja  veron maksaminen
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Komission digiveroehdotukset- Digital Services Tax (DST) (jatkuu)

DST:n arvioidut fiskaaliset vaikutukset

Komission arvio

 Komission arvion mukaan DST:n vaikutus olisi 4,8 miljardia euroa EU:ssa per vuosi.

– 0,9 miljardia euroa mainospalveluiden osalta,

– 3,9 miljardia euroa markkinapaikkojen ja välityspalveluiden osalta.

– Vähennysoikeus huomioituna komission arvio on 3,6 miljardia euroa.

– Arviossa ei huomioitu veron vyörytysmahdollisuutta.

Suomen arvio

 Valtiovarainministeriön alustavan arvion mukaan vaikutus verotuloihin Suomessa olisi noin 20-30 miljoonaa euroa vuodessa.

– Arviossa ei kuitenkaan ole huomioitu mm. kustannusten vyöryttämistä tai järjestelmämuutosten kustannuksia.

– Kokonaisuudessaan valtiovarainministeriö on arvioinut verotulojen lisääntyvän vain vähän.
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Komission digiveroehdotukset- Digital Services Tax (DST) (jatkuu)

DST:n arvioidut vaikutukset yrityksille

Vaikutukset yrityksille

 Valtiovarainministeriön alustavan arvion mukaan vero koskisi välittömästi tällä hetkellä muutamaa suomalaista konsernia.

– Lisäksi DST voisi koskea ulkomaisten konsernien Suomessa olevia yhtiöitä.

 Kulun vyöryttämismahdollisuuden vuoksi DST voisi koskea välillisesti laajaa joukkoa yrityksiä ja kuluttajia.

 Vaikutusten arvioinnissa tulee huomata, että 3 prosentin vero laskettaisiin liikevaihdosta ja koskisi myös tappiollisia yhtiöitä.

 Verotulot eivät lisääntyisi merkittävästi mutta hallinnolliset kulut kasvaisivat.

– DST olisi hallinnollisesti raskas - esim. veron mukaisten palvelujen ja käyttäjämäärien seuraaminen.
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Digitaalinen kiinteä toimipaikka
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Komission digiveroehdotukset- Digitaalinen kiinteä toimipaikka

Digitaalisen kiinteän toimipaikan määritelmä

 Pitkäaikainen ratkaisu, joka antaisi jäsenvaltioille mahdollisuuden verottaa niiden alueella saatuja voittoja, vaikka yritys ei olisikaan 

siellä fyysisesti läsnä. 

– Komission digiveroehdotus sisältää uuden kiinteän toimipaikan määritelmän digitaalista toimintaa harjoittaville yrityksille.

– Komission ehdotus sisältää myös periaatteet siitä, miten tulo allokoitaisiin digitaaliselle kiinteälle toimipaikalle.

Komission perusteluja direktiiviehdotukselle:

 Digitaaliset liiketoimintamallit eroavat perinteisistä liiketoimintamalleista sen suhteen, miten arvo muodostuu.

 Digitalous on riippuvainen aineettomista hyödykkeistä, kuten käyttäjädatasta ja edistyneistä data-analyysimenetelmistä, joiden avulla 

voidaan hyödyntää käyttäjädatan arvoa.

 Komission ehdotuksessa on visio kattavasta ratkaisusta digitalouden ”ongelmiin”.
 Lisäksi komissio toteaa, että globaali ratkaisu olisi paras, mutta sen toteutuminen voi viedä aikaa (OECD).

– Komissio pyrkii ehdotuksellaan edistämään OECD:n tasolla tehtävää työtä.
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Komission digiveroehdotukset- Digitaalinen kiinteä toimipaikka (jatkuu)

Digitaalisen kiinteän toimipaikan soveltamistilanteet

 Määritelmä olisi alueellisesti tarkoitettu sovellettavaksi rajat 

ylittävään digitaaliseen toimintaan EU-jäsenvaltioiden välillä 

(verosopimuksesta huolimatta).

 Määritelmää sovellettaisiin myös silloin, kun kolmannessa 

valtiossa olevalle yritykselle syntyy EU:ssa ”merkittävä 
digitaalinen läsnäolo” eikä kyseisen kolmannen valtion ja 
jäsenvaltion välillä ole verosopimusta.

– Jos verosopimus on olemassa, siinä tulee olla direktiivin 

mukainen digitaalisen kiinteän toimipaikan määritelmä, 

jotta digitaalinen kiinteä toimipaikka muodostuisi.

 Direktiiviehdotukseen liittyy myös komission suositus 

jäsenvaltioille neuvotella verosopimuksensa siten, että niihin 

sisältyisi digitaalisen kiinteän toimipaikan määritelmä.

Digitaalisen kiinteän toimipaikan muodostuminen

 Digitaalisen kiinteän toimipaikan muodostumisessa keskeistä 

olisi termi ”merkittävä digitaalinen läsnäolo”.
 Digitaalisen kiinteän toimipaikan tarkoituksena olisi täydentää 

perinteisen kiinteän toimipaikan syntymistä koskevia 

säännöksiä.

– Kiinteä toimipaikka muodostuisi, jos merkittävän 

digitaalisen läsnäolon kautta harjoitetaan liiketoimintaa 

kokonaan tai osittain, ja

– Kyse on komission ehdotusten mukaisten digitaalisten 

palveluiden suorittamisesta digitaalisella rajapinnalla ja 

tiettyjen jäsenvaltiokohtaisten raja-arvojen ylittymisestä.
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Digitaalisen kiinteän toimipaikan käsitteen soveltaminen
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Komission digiveroehdotukset- Digitaalinen kiinteä toimipaikka (jatkuu)

Digitaalisen kiinteän toimipaikan muodostumisen edellytykset

 Digitaalisen kiinteän toimipaikan syntymiseen liittyy jäsenvaltiokohtaisesti laskettavia raja-arvoja. 

 Kiinteä toimipaikka muodostuisi jäsenvaltioon, jos yksikin seuraavista raja-arvoista ylittyy: 

– Vuositulot jäsenvaltiosta ylittävät 7 miljoonaa euroa,

– Digipalveluiden käyttäjiä on verovuoden aikana yli 100.000, tai

– Yrityksen ja yrityskäyttäjien välillä tehdään yli 3.000 digitaalipalveluja koskevaa sopimusta verovuoden aikana.
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Digitaalisen kiinteän toimipaikan käsitteen soveltaminen
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Komission digiveroehdotukset- Digitaalinen kiinteä toimipaikka (jatkuu)

Digitaaliselle kiinteälle toimipaikalle allokoitavat tulot

 Komission ehdotuksessa on viittauksia erillisenä yhtiönä toimimiseen ja toimintoanalyysiin tulojen allokoinnin määrittelyssä.

 Toimintojen, varojen ja riskien allokoinnissa olisi keskeistä taloudellisesti merkittävä toiminta, kuten esimerkiksi:

– Käyttäjätason datan kerääminen, varastoiminen, käsitteleminen, analysoiminen, käyttöönottaminen ja myyminen,

– Käyttäjien tuottaman sisällön kerääminen, varastoiminen, käsitteleminen ja esittäminen,

– Verkkomainontatilan myyminen,

– Kolmannen osapuolen luoman sisällön asettaminen saataville digimarkkinapaikalla, ja

– Mikä tahansa muu digipalvelun suorittaminen.

 Lähtökohtaisesti allokointiin sovellettaisiin voitonjakomenetelmää (profit split method).

– Jakotekijöinä voisivat olla R&D- ja markkinointikulut sekä käyttäjien ja kerätyn datan määrä jäsenvaltioittain.
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Digitaalisen kiinteän toimipaikan käsitteen soveltaminen

BAAS 12.6.2018 – Digitaalisen liiketoiminnan verotus



Komission digiveroehdotukset- Digitaalinen kiinteä toimipaikka (jatkuu)

Vaikutukset

 Komissio toteaa ehdotuksessaan, että digitaalisen kiinteän toimipaikan syntymistä koskevat säännöt pitäisi sisällyttää 

osaksi CCCTB:tä. 

 Komission mukaan ehdotus ei merkittävästi kasvattaisi veropohjaa EU:ssa, mutta jakaisi tietyssä määrin verotuloja uudelleen 

jäsenvaltioiden kesken.

– Siten verotulojen määrä ei kasvaisi, mutta jakotapa muuttuisi.

– Komission mukaan digitaaliset kiinteät toimipaikat aiheuttaisivat lisäkustannuksia yrityksille. 

→ Hallinnollinen taakka lisääntyisi.

 Valtiovarainministeriö on arvioinut Suomen osalta, että ehdotus vaikuttaisi Suomen verotulokertymään negatiivisesti
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Mitä seuraavaksi?
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Hallituksen näkemykset esityksistä

Valtioneuvoston kanta

 Valtioneuvoston mukaan Suomi pitää ensisijaisena vaihtoehtona globaalin tason ratkaisua (OECD).

 Digitaloutta on myös vaikea rajata muusta taloudesta, joten erityiset digitaloutta koskevat ratkaisut eivät ole ensisijainen vaihtoehto.

 Ehdotuksen perusteella ei ole selvää, mikä on verotuksessa kuluttajan luoman sisällön tai luovuttaman tiedon arvo.

 Suomen kilpailukyky ja verotulot turvattava uudistuksissa.

– Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomi on uudistuksessa häviäjä.

 Yritysten hallinnollinen ja taloudellinen taakka ei saa lisääntyä kohtuuttomasti muutosten takia.
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Valtioneuvoston mukaan Suomi pitää ensisijaisena vaihtoehtona globaalin tason ratkaisua (OECD)
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Next steps

Digitalouden verotuksen kehitystyö jatkuu OECD:ssä ja EU:ssa:

 Digitaalisen talouden verotuskysymyksiä käsitelty OECD:ssä usean vuoden ajan. OECD antanut asiasta väliraportin maaliskuussa 

2018 ja loppuraportti valmistuu lähivuosina.

– Väliraportissa tuodaan esiin seikkoja, jotka valtioiden tulisi ottaa huomioon mahdollisten haitallisten vaikutusten minimoimiseksi, 

mikäli valtio katsoo lyhyen aikavälin toimenpiteen olevan välttämätön.

– EU:ssa asia on keskeinen nykyiselle ja tulevalle neuvoston puheenjohtajalle.
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Digitaalisen talouden verotuskysymyksiä käsitelty OECD:ssä usean vuoden ajan
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Alder & Sound - 12.6.2018 
Digiverotus
Maria Volanen, johtava veroasiantuntija 



2912.6.2018 Teknologiateollisuus

DST

Komissio antoi esityksen digitalouden verottamisesta 21.3.2018. Esitys sisältää kaksi askelta. 

1) Väliaikainen vero, DST:

• Yrityksille ja konserneille, joilla globaali liikevaihto yli 750 M€ ja EU-alueella liikevaihto yli 50 M€

• Ylimääräinen liikevaihtovero 3 % direktiivin kattamista liiketoimista:

– Mainostilan tarjoaminen digitaalisella alustalla, käytettäväksi kyseisen digitaalisen alustan 
käyttäjille mainostamiseen, esim. Google, Facebook. Tällainen toiminta melko yleistä. 

– Digitaalisen alustan tarjoaminen jossa käyttäjät voivat löytää toisia käyttäjiä ja mahdollisesti
myydä tavaroita ja palveluita suoraan käyttäjien välillä, esim. AirBnB, Über.

– Digitaalisen alustan kuluttajilta kerättyjen tietojen välitys. Epäselvää mitä kaikkea tiedon
välitys kattaa. Konsernin välinen tiedonvälitys rajattu ulkopuolelle. 

Väliaikainen vero (DST=Digital Services Tax)
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DST

• Digitaloutta ei voi erottaa muusta taloudesta. Jos digitaalista liiketoimintaa verotetaan lisäverolla, aiheutuu 2 X 
verotusta ja veroriitoja, jotka syövät yritysten investointirahat. 

• Myös tappiollinen yritys joutuu maksamaan liikevaihtoon perustuvaa veroa. Tappiollinen on usein esim. 
voimakkaasti investoiva tai kasvava yritys. 

• Vaikka pääkohteena isot US digiyritykset, laaja määritelmä osuu myös suomalaisiin yhtiöihin. 

• Välilliset vaikutukset suomalaisyrityksille: 

– Digitalous muodostaa useiden toimijoiden ekosysteemeitä, jotka kokonaisuudessaan hyötyvät 
ekosysteemin toiminnasta. On mahdotonta eristää ekosysteemin yksi osa, kohdistaa siihen ylimääräinen 
vero ja väittää, etteivät ekosysteemin muut osat kärsi siitä. 

– US vastatoimet? Suomen viennistä 40 % EU-alueelle.
– DST:n hyvittäminen: Esim. verotuotto Ranskaan, mutta vero hyvitetään Suomessa. Mikäli yrityksellä ei 

ole riittävästi tuloa hyvitysmaassa aiheutuu 2 X verotus. 

• Tilapäinen vero on aina kallis, mm. järjestelmämuutokset verohallinnolla ja yrityksillä.

• Tuoton arvioidaan olevan 5 Mrd €, mikäli DST:n hyvitysmalli = tuotto supistuu 3,8 mrd euroon. Vertailun 
vuoksi, Suomen yhteisöverotuotto on n. 5 Mrd €, kun taas 3,8 mrd € on n. 0,3 % Saksan verotuotoista. 

Miksi Suomen edun vastainen?
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Digitaalinen kiinteä toimipaikka

2) Pidempiaikainen ratkaisu (myöhemmin tämä liitettäisiin myös CCCTB-valmisteluun): 

• Digitaalinen kiinteä toimipaikka (eli verotettava toimipaikka toisessa valtiossa)

• Verotettavan tulon allokointisääntöjen muutos

• Ei liikevaihtorajaa. 

Digitaalinen kiinteä toimipaikka muodostuisi hyvin laajasta listasta digitaalisia palveluita, jotka ylittävät 
seuraavat rajat (yhden ehdon täytyminen riittää!): 

• liikevaihto jäsenmaassa yli 7 M € vuosittain, TAI
• yli 100.000 käyttäjää jäsenmaassa vuosittain TAI 

• yli 3.000 business sopimusta digitaalisista palveluista jäsenmaassa (B2B) 

CCCTB:n jakokaava Suomelle ongelmallinen, koska siinäkin verotettavaa tuloa kohdistetaan 
voimakkaasti kulutusmaahan, immateriaalioikeuksille ei anneta arvoa.

Pidempiaikainen ratkaisu - digitaalinen kiinteä toimipaikka
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Digitaalinen kiinteä toimipaikka

• Digivero kohdistuisi hyvin laajasti liiketoimintaan ja hidastaisi digitalisaatioinvestointeja. Suomesta 
tekoälyn mallimaa? IoT, tekoäly, 3D-printtaus, big data: direktiivin kattamaa liiketoimintaa. 

• Mm. ohjelmistoala, edutech, healthtech, peliala, konesalit, ICT-palveluyritykset, pilvipalvelut, 
järjestelmien etähallinta-, huolto- ja –seurantapalvelut, automatisoitu liikenne, kuten automatisoidut 
laivat, sekä logistiikkakeskukset. Teknologiateollisuudesta ulkopuolelle jäisivät lähinnä vain 
prosessiteollisuus ja osa metallituotteiden valmistuksesta. 

• Laaja lista liiketoiminnalle tulee vanhentumaan nopeasti ja toisaalta aiheuttamaan tulkintavaikeuksia 
ja verotarkastuksia sekä veroseuraamuksia.

• Liikevaihto- ja käyttäjärajojen tavoitteena on, ettei pienelle toiminnalle muodostuisi kiinteitä 
toimipaikkoja. Joillakin toimialoilla käyttäjäraja tulee vastaan selvästi 7M€ liikevaihtorajaa alemmalla 
liikevaihdolla. Esimerkiksi: 

– Peli 1 € ja 100.000 B2C käyttäjää = 100.000 € liikevaihto 
– Tietoturvapäivitys 50 € ja 3.000 B2B-käyttäjää = 150.000 € liikevaihto

Miksi Suomen edun vastainen?
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Digitaalinen kiinteä toimipaikka

• Kuluttajan raakadatalla katsottaisiin olevan merkittävä arvo. Esim. tuotteen kehittämisellä, IP:n
omistajuudella, pääkonttorin ja päätöksenteon sijaintipaikalla aiempaa pienempi arvo. 
Verotusoikeutta valuisi kuluttajan sijaintivaltioon. Kiina, Intia ovat vielä suurempia kulutusmaita. 
Verotuotot EU:n ulkopuolelle?

• Komission vaikutusarvio: Ei juuri lisää verotuloja EU-jäsenmaihin, vaan verotuottojen uudelleen 
jako. -> Verotettavat tulot kertyisivät kuluttajien sijaintivaltioihin, eli isoihin jäsenmaihin. Suomen 
verotuotot vähenisivät, joka tarkoittaa vähemmän rahaa koulutukseen, tki-tukiin, 
terveydenhoitoon. 

• Jos saatetaan voimaan kaikissa jäsenmaissa eri tavoin, tuloksena epävarmuus ja veroriidat sekä 
merkittäviä lisäkuluja yrityksille.

• Liitettäisiin myöhemmin CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) –valmisteluun. Siinä 
verotuottoja jaettaisiin kaavalla: määränpäämyynti + työntekijät ja palkat + kiinteä omaisuus 
(+kerätty data?). Suomesta voisi yritystasolla tehtyjen alustavien laskelmien mukaan hävitä 
yhteisöverotuottoja jopa 30-40 %.

Miksi Suomen edun vastainen?
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Digitaalinen kiinteä toimipaikka

Välttääkseen ristiriidat verosopimusten kanssa, komissio ehdottaa kaksivaiheista etenemistapaa: 

• 1) Direktiivillä luotaisiin digitaalisen kiinteän toimipaikan määritelmä ja verotettavan tulon 
allokointisäännöt, joissa huomioitaisiin kuluttajien tuottaman datan arvo. Direktiivi koskisi tilanteita EU-
maiden välillä sekä EU-maiden ja verosopimuksettomien kolmansien maiden välillä. 

• 2) Lisäksi komissio antaisi suosituksen jäsenmaille liittää digitaalisen kiinteän toimipaikan ja sitä 
koskevien tulon allokointisäännösten määritelmät omiin verosopimuksiinsa. Tällä keinoin katettaisiin 
vähitellen myös kolmannet maat, joiden kanssa EU-mailla on verosopimus. 

• Onnistuuko neuvottelu kolmansien maiden (esim. US, Kiina) kanssa? Uudistus jäisi suppeaksi 
soveltamisalaltaan ja vaikutuksiltaan, ja kohdistuisi lähinnä vain EU-alueen sisäiseen liiketoimintaan.
Toisaalta maat, jotka katsoisivat hyötyvänsä uudesta digitaalisen kiinteän toimipaikan määritelmästä 
(maahan muodostuisi eurooppalaisten yritysten kiinteitä toimipaikkoja), voisivat sen verosopimuksiinsa 
ottaa. Seuraus? = EU-alueelta kohdistuisi entistä enemmän verotettavaa tuottoa EU-alueen 

ulkopuolelle. EU-alueelle ei välttämättä muodostuisi enempää verotettavia kiinteitä toimipaikkoja. 

Verosopimukset
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Digitaalinen kiinteä toimipaikka

• Toukokuussa voimaan tulevan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) tavoitteena on, että yritys 
käsittelee vain liiketoimintansa kannalta olennaista tietoa kuluttajista. Komission ehdotus johtaisi 
siihen, että yritykset joutuisivat keräämään laajoja tietoaineistoja yksityisistä kuluttajista vain 
verotuksen toimittamista varten. Tätä käyttäjätietoa olisi myös todennäköisesti siirrettävä 
yritykseltä toiselle, koko toimitusketjun läpi, jolloin henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit 
kasvavat tarpeettomasti.  

• Digiveron toimittamisen voitaneen katsoa olevan ”liiketoiminnan kannalta olennainen tieto”, joten 
ne tiedot voitaneen kerätä nyk. GDPR-asetuksen mukaan. Mutta: 

– Yritykset joutuisivat tekemään sisäisiin järjestelmiinsä isoja muutoksia saadakseen kaiken 
tarvittavan, vielä tarkemmin määrittelemättä olevan tiedon kerättyä. Esimerkiksi ilmaisten 
sovellutusten käyttäjien osalta tiedon kerääminen on nykyisillä järjestelmillä yritykselle 
käytännössä mahdotonta. 

– Laajan ja yksityiskohtaisen kuluttajadatan kerääminen on vähintäänkin GDPR-asetuksen 
hengen ja tavoitteiden vastaista. 

GDPR
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1. Useampikin jäsenmaa on herännyt havaitsemaan, että osuisi myös heidän yrityksiinsä. Suomi, 
Ruotsi, Norja ovat ilmaisseet yhdessä julkisesti negatiivisen kantansa. Suomen U-kirjelmät olivat 
odotetusti ja oikeutetusti kriittisiä. Suomessa vielä eduskuntakäsittely kesken.

2. Aikaisemmat puolustajat Saksa ja UK ovat (vähintäänkin epävirallisesti) liittynyt vastustajiin. 
Ranska on jäämässä yksin. Mutta: 

3. Silti iso osa jäsenmaista on sitä mieltä, että jotain pitää tehdä. Digijättien verotus koetaan 
oikeudenmukaisuuskysymykseksi, usea maa harkitsee omaa lainsäädäntöä jos ei direktiiviä. 
Digitaalinen PE: EU-valmistelu tarpeen, jotta syötetään ideoita OECD:lle. 

4. Itävalta aikoo puheenjohtajuuskautensa aikana (1.7.2018->) rynniä läpi direktiivien 
jatkovalmistelun ja hyväksynnät. 

5. Kansainvälistä valmistelua kannattavat kaikki. 

6. OECD ilmoitti, että pyrkivät aikaistamaan digiveroesityksensä julkistamista vuodella, eli tulisi jo 
2019. Tämä syö perusteluja komissiolta (sanovat, että pitää edetä nopeasti, koska globaali ratkaisu 
hidas). 

Jäsenmaiden kanta
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1. Komission asettamat digitalouden verottamista koskevat tavoitteet ovat periaatteessa 
tavoiteltavia. Ehdotetut keinot johtaisivat todennäköisesti päinvastaiseen tulokseen. Tavoite: 
digiyhtiöiden houkuttelu EU-alueelle, toimiva Digital Single Market, DSM. 

– Digitalouden erilainen, liikevaihtoon (ja myös tappiollisiin yrityksiin) kohdistuva 
verotusjärjestelmä ei ole oikeudenmukainen. 

– Muusta maailmasta poikkeavat digiverotusmallit aiheuttaa 2 X verotusta, kalliita veroriitoja, 
raskasta hallinnollista taakkaa, mahdollisia vero-/tullivastaiskuja ja kiristynyttä verotusta EU-
maiden yrityksille. Ei edistä toimivaa sisämarkkinaa, ja vahingoittaa koko EU-alueen 
kilpailukykyä. 

– Täysin uusi, maantieteellisesti ja liiketoiminta-alan perusteella poikkeava sekä 
tulkinnanvarainen verojärjestelmä ei ole ennustettava eikä kestävä. Väliaikaiseksi 
tarkoitettu digipalveluihin kohdistuva liikevaihtovero on lisäksi kallis ja raskas. 

2. Kansainvälinen (OECD) malli tavoiteltava. 

3. Verotuksen digitalisointi ja automatisointi. 

4. Verotuksella tulee edistää, ei hidastaa digitalisaatiota. 

Tiiviisti: 
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• Kysyttäessä komissaari Moscoviciltä Confrontations Europen konferenssissa, että miten on 
oikeudenmukaista tehdä sellainen veromalli, missä Suomen peliyhtiöiden maksamat yhteisöverot 
valuisivat suuriin kulutusmaihin, komissaari vastasi likipitäen näin: ”Meidän tulee ajatella koko EU:n 
etua. Emme voi ajatella yksittäisten jäsenmaiden etua. Emme hyväksy verokantojen 
alentamiskilpailua (tax dumping) emmekä veroparatiiseja, kuten Suomi ja Irlanti.” 

• Kommentti ajattelematon ja valmistelematon, mutta kertoo ajattelumallista, että:

– Ranskan etu = EU:n etu. 

– Pienten jäsenmaiden etu = pienten jäsenmaiden etu, ei EU:n. 

– Kaikki jotka vastustavat = vaiennetaan väittämällä, että kannattavat aggressiivista 
verosuunnittelua. 

– Suomi veroparatiisi?!?!

Moscovicin kommentit: 
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