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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 2018 & 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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Digitaalisen liiketoiminnan verotusta 
koskevat kansainväliset aloitteet

Suvi Vänskä | Partner, Tax & Legal Services
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Digitaalinen liiketoiminta | OECD sääntelyn eteneminen
Liiketoiminnan digitalisaatioon kiinnitettiin huomiota BEPS Action 1 -raportissa
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

BEPS Action 1 
loppuraportti 
lokakuu 2015

Kansainväliset 
VAT/GST ohjeet 
huhtikuu 2017 

VAT/GST 
implementointi-

ohjeet lokakuu 2017 

Väliraportti 
maaliskuu 2018

Policy Note
tammikuu 2019

Yksimielinen ratkaisu 
vuoden loppuun 

mennessä

Työsuunnitelma 
toukokuu 2019



Digitaalinen liiketoiminta | Työsuunnitelma toukokuu 2019
Yksimielisen ratkaisun toimittaminen vuoden 2020 loppuun mennessä on OECD:n selkeä tavoite
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 BEPS-hanke alkoi vuonna 2013 ja loppuraportti annettiin vuonna 2015, loppuraportissa todetaan aiheen 

kompleksisuus ja ehdotetaan jatkoselvityksiä siten, että selvitystyön tulokset olisivat valmiit vuonna 2020

→ Yksimielisen pitkän tähtäimen ratkaisun saavuttamista pidetään tärkeänä, jotta valtiot eivät aloittaisi

implementoimaan omia kansallisia säädöksiä ennen yhteisesti sovittujen periaatteiden julkaisua

 Yksimielisyyden tulisi vallita Inclusive Frameworkin 134 (elokuu 2019) jäsenvaltion välillä

→ Neuvottelut ovat käynnissä ja jonkinlainen ratkaisuehdotus tullaan esittämään ennen lokakuun 2019 

G20-kokousta

 Työsuunnitelmassa Inclusive Frameworkille ohjeet ja prosessi, joiden avulla yksimielinen ratkaisu on saavutettavissa

→ Pillar 1: Missä vero pitäisi maksaa ja millä perusteella (”nexus”) ja mikä osa tuotoista pitäisi verottaa

käyttömaassa (”tuotonjako”)

→ Pillar 2: GloBE (”Global anti-base erosion”) proposal



Digitaalinen liiketoiminta & 
siirtohinnoittelu

Petteri Rapo | Partner, Transfer Pricing Services
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Markkinaehtoperiaatteen ydinajatus
Post-BEPS (lokakuusta 2015 lähtien)

Markkinaehtoinen siirtohinnoittelu johtaa verotusoikeuden 

oikeudenmukaiseen jakautumiseen monikansallisen konsernin 

toimintamaiden välillä sen paikallisille yksiköille allokoitujen

keskeisten toimintojen sekä tärkeiden riskien ja omaisuuserien

mahdollistaman arvonluonnin (value creation) suhteessa.
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Digitaalinen liiketoiminta ja siirtohinnoittelu | Arvoketju
Digitaalisen liiketoiminnan arvoketju ei pääty asiakkaaseen vaan sisältää myös asiakkaan tekemät kontribuutiot
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Design Source Make Sell & deliver

(re)Design Source Make Sell & deliver

Customer contribution

Perinteisen liiketoiminnan yksinkertaistettu arvoketju (tuotanto):

Digitaalisen liiketoiminnan yksinkertaistettu arvoketju (vaihdanta):



OECD | Tax Challenges Arising from Digitalization – 2018 Interim Report
OECD:n väliraportissa listataan kolme (3) digitalisoituneen liiketoiminnan tunnusomaista piirrettä

 Digitalisoituneen liiketoiminnan tunnusomaiset piirteet:

1) Globaali operatiivinen toimintakyky ilman paikallista fyysistä läsnäoloa
(scale without mass)

2) Liiketoiminnan vahva tukeutuminen aineettomiin omaisuuseriin 
(heavy investment in intangibles)

3) Datan, käyttäjien osallistumisen ja aineettomia omaisuuseriä koskevien 

synergioiden merkitys (the importance of data, user participation and user generated content, network

effects, and synergies with IP as sources of value creation)
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OECD | Digitaalista liiketoiminnan verotusta koskeva työsuunnitelma
Ensimmäisen pilarin (Pillar One) piirissä on tarkoitus uudelleenallokoida kansallisia oikeuksia verottaa tiettyä tuottoa

 OECD:n digitaalisen liiketoiminnan verotusta koskevan työsuunnitelman ensimmäisen pilarin (Pillar One) piirissä on

tarkoitus uudelleenallokoida kansallisia oikeuksia verottaa tiettyä tuottoa markkina-alueiden hyväksi

→ Nykyisellään rajat ylittävän yritystoiminnan tuoton jakamiseen kansallisesti verotettavaksi käytössä olevien

menetelmien (erillisyhtiö- ja markkinaehtoperiaatteet) katsotaan olevan riittämättömiä, erityisesti mikäli tulon

taustalla oleva arvonmuodostus koostuu etänä (=ilman paikallista presenssiä) suoritetuista toimenpiteistä

→ Ehdotukset eroavat toisistaan niin tavoitteiltaan kuin myös soveltamisalaltaan (scope)

→ Yhteistä ehdotetuille vaihtoehtoisille tuotonjakoperiaatteille on niiden mahdollistama:

(1) paikallisen verovelvollisuuden syntyminen ilman fyysistä presenssiä;

(2) konsernin liiketoiminnan kokonaistuoton huomioiminen (transaktiokohtaisen arvioinnin sijasta)

(3) kuluja ja kiistoja vähentävien yksinkertaistavien käytäntöjen soveltaminen (vaikka ne olisivat ristiriidassa

markkinaehtoperiaatteen kanssa); sekä

(4) yhteensopivuus nykyisten tuotonjakoperiaatteiden kanssa (soveltuvilta osin).
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OECD | Digitaalista liiketoiminnan verotusta koskeva työsuunnitelma (jatkuu)

Ehdotettujen vaihtoehtoisten tuotonjakoperiaatteiden tulee ratkaista kaksi (2) keskeistä kysymystä 

 Digitaalisen liiketoiminnan verottamiseksi ja kansallisten verotusoikeuksien uudelleenallokoimiseksi ehdotettujen

vaihtoehtoisten tuotonjakoperiaatteiden tulee ratkaista kaksi (2) keskeistä kysymystä:

(1) Miten määritellään uudelleenjaettavan tuoton määrä?

(2) Miten uudelleenjaettavaksi määritelty tuotto jaetaan lähdevaltioiden kesken niiden verotettavaksi?

HUOM! Kaikki OECD:n työsuunnitelmassa ehdotetut menetelmät siirtävät käytännössä verotusoikeutta yrityksen

keskeisistä toimintamaista asiakas- / käyttäjäkunnan sijaintimaahan.
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OECD | Digitaalista liiketoiminnan verotusta koskeva työsuunnitelma (jatkuu)

Toukokuussa 2019 julkaistu OECD:n työsuunnitelma sisälsi vaihtoehtoisia ehdotuksia uusiksi tuotonjakoperiaatteiksi

 OECD:n työsuunnitelman piirissä on tarkoitus käsitellä seuraavia vaihtoehtoisia ehdotuksia uusiksi 

tuotonjakoperiaatteiksi sekä niihin liittyviä teknisiä yksityiskohtia:

a) Muokattu jäännösvoitonjakomenetelmä (Modified Residual Profit Split Method);

b) Murto-osien jakomenetelmä (Fractional Apportionment Method);

c) Jakeluun perustuvat lähestymistavat (distribution-based approaches);

→ Liiketoiminta-alueisiin ja maantieteellisiin alueisiin perustuva segmentointi 

(explore the use of business line and regional segmentation)

→ Suunnitteluun liittyvät rajoitukset (design scoping limitations);

→ Tappioiden käsittely (develop rules on the treatment of losses).
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Digitaalinen liiketoiminta ja siirtohinnoittelu | Esimerkki
Esineiden internet (Internet of Things, IOT) on esimerkki uusien liiketoimintamallien haasteista siirtohinnoittelun kannalta

 Esineiden internetillä (Internet of Things, IoT; myös teollinen internet) tarkoitetaan 

järjestelmiä, jotka perustuvat teknisten laitteiden suorittamaan automaattiseen 

tiedonsiirtoon sekä kyseisten laitteiden etäseurantaan ja -ohjaukseen internet-verkon 

kautta.

 Esineiden internetin ekosysteemi jakautuu yleensä neljään (4) keskeiseen osa-

alueeseen:

(1) Asiakas (Customer): Sekä tuottaa analyysin pohjana olevaa raakadataa että 

hyödyntää sen jalostamisen tuloksena syntyvää ymmärtämystä omassa 

liiketoiminnassaan.

(2) Rajapinta (Edge): Tiedon keräämiseen käytettävät laitteet, sensorit ja vastaavat 

välineet. Rajapinta voi toimia niin tiedon keruupisteenä kuin myös analyysipintana.

(3) Ydin (Core): Tallennusratkaisut, jotka mahdollistavat kerätyn datan tallentamisen ja 

järjestämisen analyysiä varten.

(4) Pilvi (Cloud): Pilvipohjaiset ratkaisut ja ohjelmistot tallennetun datan analysointiin 

ja syvän ymmärtämyksen (insights) kartuttamiseen.

 Verrattuna perinteisiin tuotantolähtöisiin liiketoiminnan arvoketjuihin on tärkeää 

huomata, että asiakas on kiinteä ja keskeinen osa arvontuotantoa. 

→Tämän symbioosin ja sen vaikutusten huomioiminen markkinaehtoperiaatteen 

soveltamisessa on kuitenkin hankalaa.
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Esimerkki perustuu Lorraine Edenin, Niraja Srinivasan ja Srini Lalapetin kesäkuussa 2019 Tax Management International Journal 

(48 TMIJ 256, 14/06/2019) julkaistuun artikkeliin ’Transfer Pricing Challenges in the Digital Economy: A Case Study of the Internet of 

Things (Part II of II)’. Artikkeli kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3412555

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3412555


Digitaalinen liiketoiminta ja siirtohinnoittelu | Esimerkki (jatkuu)

Esineiden internet (Internet of Things, IOT) on esimerkki uusien liiketoimintamallien haasteista siirtohinnoittelun kannalta
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PILVI YDIN RAJAPINTA ASIAKAS

Analyysipalveluiden myynti asiakkaalle 

HQ & myyntiyhtiö
(US)

Sensoreiden 
sopimusvalmistaja

(CH)

Tietoturvapalveluiden 
tarjoaja (UK)

Datacenter 
(NL)

Pilvipalveluiden ja 
analytiikan tuottaja (FI)

Teollinen valmistustoiminta
Sensoreiden 

myynti 
(TNMM // 

MTC / ROA)

Rutiinitoimija

Rajoitetun vastuun jakelija

Palveluntarjoaja

PalveluntarjoajaIPR-omistaja

[Datan siirto]

Tietoturva-
palveluiden myynti
(TNMM // MTC)

[Datan siirto]

Datacenter-
palveluiden myynti
(TNMM // ROA)

Muokattu jäännösvoitonjakomenetelmä (Modified Residual Profit Split Method)

Pilvikapasiteetin tarjoaja
(FI)

[Pilvikapasiteetin 
tarjonta]

[Datan siirto]



Digitaalinen liiketoiminta & 
verosopimukset

Henri Lyyski | Associate, Tax & Legal Services
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Verotusoikeuden muutokset
OECD:n tavoitteena on luoda verotusoikeus tilanteissa, joissa tulojen lähdevaltiossa ei ole perinteistä fyysistä läsnäoloa

 OECD:n tavoitteena on luoda markkina-alueille (market jurisdiction) verotusoikeus tilanteissa, joissa yhtiöillä ei ole

perinteistä fyysistä läsnäoloa tulojen lähdevaltiossa. Käytännössä tällä tarkoitetaan tilanteita, joissa yhtiöille ei

muodostu markkina-alueille kiinteää toimipaikkaa nykyisten määritelmien puitteissa.

 Lisäksi luodaan periaatteet sille, missä olosuhteissa tällainen remote taxable presence muodostuu.

 OECD:n tavoitteena on joko muuttaa verosopimusten kiinteän toimipaikan käsitettä tai luoda täysin uusi säännöstö

verosopimuksiin
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Vaihtoehto 1: Muutokset kiinteän toimipaikan ja liiketulon käsitteisiin

Kiinteän toimipaikan muodostumisen pääsääntö

 Tällä hetkellä OECD:n malliverosopimuksen 5 artiklan 

mukaiselta kiinteältä toimipaikalta edellytetään jonkin asteista 

fyysistä läsnäoloa ja ja pysyvyyttä tulojen lähdevaltiossa.

– Ajallinen ja maantieteellinen pysyvyys.

– Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi toimistoa, 

sivuliikettä tai johtopaikkaa. 

 Myös rakennus- ja asennustoiminnassa sekä epäitsenäisen 

edustajan kautta muodostuvat kiinteä toimipaikat perustuvat 

fyysiseen läsnäoloon tulojen lähdevaltiossa.  

Kiinteän toimipaikan laajentaminen tilanteisiin, 

joissa ei ole fyysistä läsnäoloa

 OECD:n malliverosopimuksen 5 artiklan kiinteän toimipaikan 

määritelmää tulisi muuttaa kattamaan myös toiminta, joka 

tapahtuu ns. etänä (remote taxable presence).

 Lisäksi liiketulon verotusta koskevaa 7 artiklaa tulisi muuttaa, 

jotta tällaista liiketuloa voitaisiin verottaa.

 Käytännössä muutoksilla pyritään kattamaan tilanteet, joissa 

monikansallinen yhtiö osallistuu pitkäkestoisesti ja 

merkittävässä määrin markkina-alueen talouselämään, mutta 

ei ole fyysisesti läsnä kyseisessä valtiossa.

 Jos kiinteän toimipaikan käsitettä muutetaan, tulee tehdä 

tarvittavat muutokset myös tuottojen allokointia sekä ALV:tä 

ja sosiaaliturvaa koskeviin säännöksiin. 
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Edellyttää muutoksia verosopimuksiin ja kansalliseen lainsäädäntöön
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Vaihtoehto 2: Uusien säännösten kehittäminen

Tällä hetkellä lähdevaltion verotusoikeus liiketuloon edellyttää, 

että lähdevaltioon muodostuu kiinteä toimipaikka

 OECD:n nykyinen malliverosopimus ei mahdollista kuluttajien 

sijaintivaltion (market jurisdiction) verotusoikeutta, jos OECD:n 

suunnittelemat muutokset tulojen allokointiin astuvat voimaan.

 OECD:n nykyisen malliverosopimuksen mukainen kiinteä 

toimipaikka ei myöskään sovellu tulojen allokaatiota koskeviin 

muutoksiin, ellei kiinteän toimipaikan määritelmää muuteta.

– Näin ollen tulojen allokoinnin muutokset edellyttävät 

kiinteästä toimipaikasta täysin itsenäisen säännöstön 

luomista, jos kiinteän toimipaikan määritelmää ei muuteta. 

Uusien säännösten kehittäminen joko verotuksellisen läsnäolon 

(taxable presence) tai lähteen (source) käsitteen kautta

 Miten verotuksellinen läsnäolo muodostuisi? 

– Tavoitteena non-physical taxable presence.

 Vaatisi myös uuden verotettavan tulon käsitteen 

tunnistamisen ja määrittelyn.

– Tavoitteena verottaa tiettyjä tuloja lähdevaltiosta.

 Vaatii lisäksi nykyisten ja uusien säännösten välisten ristiriitojen 

arviointia ja sekä ristiriitojen poistamisen mekanismien 

kehittämistä. 

– Mahdolliset ongelmat koskevat etenkin syrjintätilanteita.
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Uusi säännöstö olisi itsenäinen kiinteän toimipaikan käsitteestä
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Pitkäkestoinen ja merkittävä osallistuminen markkina-alueelle etänä

Pitkäaikaista ja merkittävää osallistumista etänä markkina-alueen talouteen arvioitaisiin seuraavien kriteerien kautta:

 Jatkuva paikallinen liikevaihto (sekä pysyvyyttä että liikevaihdon määrää arvioitaisiin).

 Muut indikaattorit, jotka osoittavat monikansallisen yhtiön osallisuuden toisen lainkäyttöalueen talouteen.

– Vielä ei ole tiedossa, mitä muut indikaattorit olisivat ja miten näitä kriteerejä arvioitaisiin.
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Kriteerit ovat vielä monilta osin epäselvät



Riidanratkaisu

Riitojen todennäköisyys kasvaa

 OECD pitää todennäköisenä sitä, että etenkin muutosten 

alkuvaiheessa voisi olla vaikeaa määrittää, millä valtiolla on 

verotusoikeus uusia säännöksiä sovellettaessa.

– OECD arvioikin sitä, ovatko nykyiset 

riidanratkaisumekanismit riittäviä tulevaisuudessa.

 OECD arvioi myös tarvetta luoda monenkeskinen ja 

koordinoitu riskien arviointi (-järjestelmä) uuden 

verotuksellisen läsnäolon ja tulojen allokoinnin määrittämiseksi. 

Riidanratkaisu 

 Nykyiset mekanismit liittyvät vahvasti kahden valtion välisiin 

tilanteisiin. 

 Uudet säännökset tarkoittaisivat käytännössä sitä, että riidat 

koskisivat yhä useammin useampaa kuin kahta valtiota.

– OECD arvioi tarvetta kehittää monenkeskisiä 

riidanratkaisumekanismeja.

– Yleisesti suuntaus kohti monenkeskisiä mekanismeja 

kahden valtion välisten mekanismien sijaan. 
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Nykyiset riidanratkaisumekanismit eivät välttämättä soveltuisi suunniteltuihin muutoksiin
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Kaksinkertaisen verotuksen poistaminen
Soveltuvatko vanhat kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevat säännökset uusiin tilanteisiin?

OECD arvioi, ovatko olemassa olevat keinot verosopimuksissa ja kansallisissa lainsäädännöissä riittäviä kaksinkertaisen verotuksen 

poistamiseen

 Voidaanko kaksinkertainen verotus poistaa tilanteessa, jossa lähdevaltion veroa hyvitettäväksi vaativa verovelvollinen olisi eri kuin 

nykysäännöksillä? 

– Käytännössä tarkoitetaan tilanteita, joita edellä mainitut tulojen allokaatiota koskevat muutokset koskisivat.

 Ovat nykyiset kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevat mekanismit (hyvitys- ja vapautusmenetelmä) riittäviä ja millä tavalla 

näitä mekanismeja tulisi täydentää

 Voidaanko kaksinkertainen verotus poistaa tilanteessa, jossa tuloon kohdistuu taloudellinen kaksinkertainen verotus (OECD:n 

malliverosopimuksen 9.2 artikla).

Uusien ja vanhojen säännösten suhde

 Olisivatko uudet verotusoikeudet ja vanhat verotusoikeudet ristiriidassa keskenään?

– Käytännössä tulojen uusi allokaatio voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vanhojen säännösten mukaan lähdeverotuksen kohteena 

olevat tulot ovat uusien säännösten alaisuudessa kiinteän toimipaikan tuloa. 
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Compliance ja hallinnointi muutosten jälkeisessä ajassa
Hallinnollinen taakka kasvaa ja voi luoda riitatilanteita

Merkittävimmät kysymykset liittyvät oikeaan verovelvolliseen ja verotusoikeuteen

 Mikä konsernin yhtiö on verovelvollinen ja missä valtioissa?

– Jos verovelvollisen asuinvaltio ei ole tulon lähdevaltio, tulee arvioida sitä, miten velvoitteet kyseisessä valtiossa hoidetaan.

– OECD arvioi mm. yksinkertaistettujen rekisteröintimenettelyjen mahdollisuutta. Yksinkertaistettua menettelyä tukee lisääntyvä

tietojenvaihto ja viranomaisten välinen yhteistyö. 

– Jos yksinkertaistettu rekisteröintimenettely ei ole riittävä, on mahdollista, että veroja kerättäisiin myös lähdeverotuksella.

 Jotta verot voitaisiin ilmoittaa ja kerätä uusien säännösten mukaisesti, tämä vaatisi sekä valtioille että verovelvollisille uusia 

dokumentaatio- ja raportointivaatimuksia. 

– Uusien säännösten myötä tilanteet voivat kuitenkin yhä useammin koskea useita valtioita.

– OECD arvioi tarvetta kehittää monenkeskisiä riidanratkaisumekanismeja. 
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Muutosten implementointi
Kansainvälinen ratkaisu edellyttää kansainvälistä konsensusta muutoksista

Muutosten implementointi edellyttää nykyisten verosopimusten muuttamista

 Tavoitteena on, että muutokset implementoitaisiin yhtäaikaisesti kaikkialla.

 OECD:n mukaan muutokset voitaisiin implementoida muuttamalla tai täydentämällä monenkeskistä yleissopimusta, jolla 

implementoitiin BEPS-hankkeen verosopimuksia koskevat muutokset (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related 

Measures to Prevent BEPS (MLI)).

– MLI:n muuttaminen on kuitenkin erittäin pitkä ja raskas prosessi.

 OECD:n mukaan toinen vaihtoehto on koordinoitu muutosten implementointi yksittäisiin verosopimuksiin.

– Koska verospimuksia on tuhansia, implementoinnin koordinointi olisi lähes mahdotonta. 
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Digitaalisen liiketoiminnan verotusta 
koskevat kansalliset ratkaisut

Pauliina Karumaa | Associate, Tax & Legal Services
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Digitaalisen liiketoiminnan verotusta koskevat kansalliset ratkaisut
Useat Euroopan maat ovat ryhtyneet toimiin kansallisen digiveron implementoimiseksi

 EU:n komission ehdottamaa digiveroa on lähdetty kehittämään ja 

soveltamaan kansallisella tasolla: 

→Digiverolaki on implementoitu kansalliseen lainsäädäntöön 

Ranskassa.

→Digiverolaista on annettu ehdotelma muun muassa Isossa-

Britanniassa, Espanjassa, Italiassa, Belgiassa sekä Itävallassa.

→Muun muassa Puolassa, Tsekeissä ja Sloveniassa on käyty 

keskustelua digiverohankkeiden.

→Lisäksi esimerkiksi Unkarissa hieman vastaava mainosvero on 

ollut käytössä jo vuodesta 2014.

 Väliaikaisella verolla on tarkoitus varmistaa, että toiminta, jota ei 

tällä hetkellä veroteta, alkaisi tuottaa välittömiä tuloja 

kohdevaltioille. 
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Ranskan digivero
Ranskan digiverolaki on astunut takautuvasti voimaan 2019 alusta

 Ranskan presidentti Emmanuel Macron allekirjoitti Ranskan 

digiverolain heinäkuun 2019 lopussa. Laki on hyvin samanlainen 

kuin EU:n komission ehdottama digivero ja se on astunut 

takautuvasti voimaan 2019 alusta.

 Lain keskeinen sisältö:

– Koskee ulkomaisia yrityksiä/konserneja, joiden globaali 

digitaalisten tuotteiden liikevaihto on suurempi kuin 750 m € 
ja tästä liikevaihdosta vähintään 25 m € tulee Ranskasta.

– Verokanta on 3 %.

– Lain kattama liiketoiminta: 

1. kuluttajille tarjottavat alustapalvelut (kuten Über, 

AirBnB) ja 

2. online-markkinointi (kuten Google, Facebook).
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Ranskan digivero (jatkuu)

Ranskan digiverolaki on aiheuttanut vastustusta erityisesti Yhdysvalloissa 

 Yhdysvallat ja presidentti Donald Trumpin hallinto on vahvasti 

vastustanut Ranskan veroa. 

 Veron on epäilty olevan erityisesti amerikkalaisia yrityksiä 

diskriminoiva ja maiden kahdenvälisen verosopimuksen 

vastainen. 

 Muun muassa Yhdysvaltalainen verkkokauppajätti Amazon on 

ilmoittanut, että se nostaa Ranskan digiverosta johtuen hintojaan 

ranskalaisyrityksille. 

 Elokuussa 2019 Ranskan presidentti Emmanuel Macron ilmoitti, 

että Ranska ja Yhdysvallat ovat päässeet sopuun Ranskan 

kiistellystä digiverosta. 

– Macronin mukaan maat tekevät sopimuksen asiasta vuonna 

2020 ja Ranska on valmis luopumaan verosta, jos asiasta 

saadaan aikaan kansainvälinen sopimus.
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Iso-Britannian digivero
Iso-Britannian digiveron on määrä astua voimaan huhtikuusta 2020 

 Iso-Britannian hallitus julkaisi heinäkuussa 2019 luonnoksensa laista 

implementoida digivero osaksi kansallista lainsäädäntöä. 

Ehdotetun lain on määrä astua voimaan huhtikuusta 2020 alkaen.  

 Lakiluonnoksen keskeinen sisältö:

– Koskee ulkomaisia yrityksiä/konserneja, joiden globaali 

digitaalisten tuotteiden liikevaihto on suurempi kuin £500 m ja 

tästä liikevaihdosta vähintään £25 m kertyy Isosta-Britanniasta. 

Verovapaus ensimmäiselle £25 m Isosta-Britanniasta kertyvälle 

liikevahdolle. 

– Ehdotettu verokanta on 2 %.

– Lain kattama liiketoiminta: 

1. sosiaalisen median alustat;

2. online-markkinointi ja hakukoneet 

(kuten Google, Facebook); ja

3. kuluttajille tarjottavat alustapalvelut (kuten Über, 

AirBnB) poislukien rahoitus- ja maksupalveluvälittäjät.
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Iso-Britannian digivero (jatkuu)

Ehdotetun digiveron on arvioitu aiheuttavan vastustusta Yhdysvalloissa

 Kansallinen vaikutus verotuloihin on arvioitu olevan vuosina 

2019-2020 + £5 m ja vuosina 2020-2021 + £275 m.

 Veron on odotettu kohdistuvan ainoastaan pieneen osaan suuria 

ulkomaisia konserneja ja sillä ei ole suoraa vaikutusta kuluttajille.  

 Ehdotetun digiveron on arvioitu aiheuttavan laajempaa 

vastustusta Yhdysvalloissa sekä hankaloittavan entisestään Iso-

Britannian ja Yhdysvaltojen post-Brexit kauppasopimuksien 

solmimista. 
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Unkarin mainosvero
Unkarissa digiveroa hieman vastaava mainosvero on ollut käytössä jo vuodesta 2014

 Unkari otti vuonna 2014 käyttöön mainosveron, jota sovelletaan 

liikevaihtoon joka kertyy mainosten lähettämisestä sekä 

julkaisemisesta Unkarissa.

 Lain keskeinen sisältö:

– Sanomalehdistä, audiovisuaalisista tiedotusvälineistä (radio) ja 

mainosjulisteista Unkarissa kertyvää liikevaihtoa voidaan 

verottaa. Nykyisellään laki koskee myös online-markkinointia.  

– Alunperin vero määräytyi progressiivisesti 0% - 50% välillä. 

– Heinäkuusta 2017 alkaen verokanta on 7.5 % ja se kohdistuu 

HUF 100 m (€312,000) ylittävään markkinointituloon. 
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Unkarin mainosvero (jatkuu)

Unkarissa digiveroa hieman vastaava mainosvero on ollut käytössä jo vuodesta 2014

 Unkarin mainosvero on ollut viime vuosina selvityksen kohteena:  

– Euroopan Komissio totesi marraskuussa 2016, että Unkarin 

mainosveroon liittyvän progressiivisen verotuksen voidaan 

katsoa muodostavan epäsuotuisaa valtiontukea. Unionin 

yleinen tuomioistuin antoi 27.heinäkuuta 2019 ratkaisunsa 

asiassa ja sen mukaan mainosveron ei voida katsoa 

muodostavan epäsuotuisaa valikoivaa valtiontukea. 

– Unionin tuomioistuin kuuli 4.kesäkuuta 2019 Googlen Irlannin 

yhtiötä, joka on vedonnut joutuvansa epäreilulla tavalla 

mainosveron kohteeksi. Googlen mukaan Unkarin 

mainosvero on ulkomaisia yrityksia diskriminoiva. Unkarin 

parlamentti on itse viitannut veroon ”Google tax” nimellä. 
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Digitaalisen liiketoiminnan verotusta koskevat kansalliset ratkaisut
Yhteenveto digiverohankkeiden nykytilasta Euroopassa

Maa Globaali 
liikevaihtoraja

Paikallinen liikevaihtoraja Verokanta Laajuus Status

Itävalta €750 m €10 m 5% Online markkinointi Ehdotettu

Belgia €750 m €50 m (Euroopassa) 3% Käyttäjätietojen siirto Ehdotettu

Tsekki €750 m €25 m 7% Online-markkinointi, kuluttajille tarjottavat alustapalvelut
ja käyttäjätietojen siirto

Ilmoitettu

Ranska €750 m €25 m 3% Online-markkinointi ja kuluttajille tarjottavat 
alustapalvelut.

Implementoitu
(takautuvasti 
2019 alusta)

Unkari 100 m HUF (€312,000) N/A 7,5% Markkinointiliikevaihto Implementoitu

Italia €750 m €5.5 m 3% Online-markkinointi, sosiaalisen median alustat, kuluttajille 
tarjottavat alustapalvelut ja käyttäjätietojen siirto.

Ehdotettu

Puola - - - - Hylätty

Slovenia - - - Tietoja ei vielä julkaistu Ilmoitettu

Espanja €750 m €3 m 3% Online-markkinointi, kuluttajille tarjottavat alustapalvelut
ja käyttäjätietojen siirto.

Ehdotettu

UK £500 m (€554 m) £25 m (€28 m) 2% Online-markkinointi ja hakukoneet, sosiaalisen median 
alustat ja kuluttajille tarjottavat alustapalvelut.

Ehdotettu
(2020 alusta)
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Digitaalinen liiketoiminta & 
välillinen verotus

Sini Paljärvi | Senior Associate, Tax & Legal Services
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EU | Digitaalisen liiketoiminnan verotusta koskevat suunnitelmat
Action Plan on VAT & Digital Single Market Strategy

Komissio julisti huhtikuussa 2016 VAT Action Planiksi nimetyn ohjelman, joka tuli vuonna 2017 osaksi komission Fair Tax-ohjelmaa. Ohjelman 

tavoitteena on veropetosten torjuminen, järjestelmän yksinkertaistaminen ja digitaalisen kaupan helpottaminen.

“Komission vain joitakin viikkoja sitten julkistamat uudet luvut osoittavat, että jäsenvaltiot menettävät edelleen 150 miljardia euroa alv-tuloja joka vuosi. Tänään saavutetuilla 

sopimuksilla päästään etenemään ongelman käsittelyssä ja alv-sääntöjen muuttamisessa parempaan suuntaan. Nyt on tartuttava tilaisuuteen ja sovittava ratkaisuista niihin 

perustavammanlaatuisiin ongelmiin, jotka järjestelmää nykypäivänä vaivaavat.”

- Pierre Moscovici, talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari (2.10.2018)

EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden tavoitteena on helpottaa liiketoimintaa EU-maiden rajojen yli. Yritysten on voitava harjoittaa kansainvälistä 

kauppaa laillisesti, turvallisesti ja kohtuullisin kustannuksin. 

”Samalla alv-säännöt tuodaan 2000-luvulle ja niitä mukautetaan toimimaan yhä digitaalisemmassa ja globaalimmassa taloudessa. Yritykset voivat odottaa kitkatonta siirtymistä 

laajempaan verkkokaupan alv-järjestelmään vuonna 2021”.

- Pierre Moscovici, talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulliasioista vastaava komissaari (12.3.2019)
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EU | Digitaalisen liiketoiminnan verotusta koskevat suunnitelmat (jatkuu)

Osa strategiaa rajat ylittävän sähköisen kaupan arvonlisäverokohtelun uudenaikaistamisesta ja yksinkertaistamisesta

 Komission ehdotuksena muuttaa EU-lainsäädäntöä kahdessa vaiheessa:

(1) Mini One Stop Shop (MOSS)

– Muutokset tulleet voimaan 1. tammikuuta 2019.

– Helpotuksia koskien sähköisten palvelujen myyntiä kuluttajille toisiin EU-maihin.  

(2) Sähköisen kaupan ALV:n yksinkertaistamispaketti (”The VAT e-commerce package”)
– Muutokset astuvat voimaan 1. tammikuuta 2021.

– Toimenpiteillä pyritään varmistamaan, että verkossa toimivat markkinapaikat saadaan osaltaan vastuuseen 

veropetoksiin puuttumisessa ja että tavaroiden verkkokauppaa harjoittavien yritysten hallinnolliset rasitteet 

kevenevät.
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EU | Digitaalisen liiketoiminnan verotusta koskevat suunnitelmat (jatkuu)

Mini One Stop Shop (MOSS)

 Verotus sähköisten palvelujen myynnistä toisiin EU-maihin sijoittautuneille kuluttajille on aiemmin tapahtunut ostajan

sijoittautumisvaltiossa.

– Vuoden 2019 alusta lähtien verotus tapahtuu ostajan sijoittautumisvaltiossa vain, jos 10 000 euron myynnin 

kynnysarvo ylittyy vuodessa.

– Rajassa huomioidaan Suomesta kaikkiin EU-maihin tapahtuvat myynnit.

→ Vähäinen sähköisten palvelujen myynti ei-verovelvollisille voi siis jatkossa tapahtua Suomen arvonlisäverolla.

 Kevennetyt näyttövaatimukset ostajan sijoittautumisvaltiosta, jos 100 000 euron myynnin kynnysarvo ei ylity

vuodessa.

 Myynteihin sovelletaan myyjän sijaintivaltion laskutusmerkintävaatimuksia.

 EU:n ulkopuoliset yhtiöt, joilla on ALV-rekisteröinti EU-valtiossa voivat hyödyntää MOSS:ia.
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EU | Digitaalisen liiketoiminnan verotusta koskevat suunnitelmat (jatkuu)

Sähköisen kaupan ALV:n yksinkertaistamispaketti

Verkossa toimivat markkinapaikat myyjän asemassa

 Verkossa toimivien markkinapaikkojen katsotaan toimivan myyjänä, kun ne mahdollistavat EU:n ulkopuolisten

yritysten enintään 150 euron arvoisten tavaroiden myynnin asiakkaille EU:ssa verkkoalustansa kautta.

– Perusteena käytetään sitä, asettavatko markkinapaikat tarjoamisen ehdot ja osallistuvatko ne tavaroiden 

maksamiseen tai tilaamiseen ja toimittamiseen.

 Samoja sääntöjä sovelletaan myös silloin, kun EU:n ulkopuoliset yritykset käyttävät verkkoalustoja myydäkseen

tavaroita (niiden arvosta riippumatta) huolintakeskuksesta EU:ssa.

 Verkkoalustojen odotetaan myös pitävän kirjaa tavaroiden tai palvelujen myynnistä, jotta niiden alustaa käyttävät

yritykset harjoittavat.

→ Uusien sääntöjen ansiosta EU:n veroviranomaiset voivat kantaa arvonlisäveron näistä myynneistä.
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EU | Digitaalisen liiketoiminnan verotusta koskevat suunnitelmat (jatkuu)

Sähköisen kaupan ALV:n yksinkertaistamispaketti

One Stop Shop (OSS)

 Sähköisille palveluille käytössä ollut MOSS-erityisjärjestelmä laajenee merkittävästi.

 Jatkossa sähköisen OSS järjestelmän kautta ilmoitetaan myös:

– Kaikki B2C palvelumyynnit EU:n alueella

– Kaukomyynti

– Tavaroiden maahantuonti kuluttajille EU:n alueella (150 euroon saakka)
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EU | Digitaalisen liiketoiminnan verotusta koskevat suunnitelmat (jatkuu)

OECD on antanut useita ehdotuksia ja toimintamalleja digitaalisen liiketoiminnan verotusta koskien

 BEPS Action 1

 International VAT/GST Guidelines

 Raportti mekanismeista arvonlisäveron/GST:n tehokkaasta kantamisesta tilanteissa, joissa myyjä ei ole sijoittautunut

verotusvaltioon

 Raportti sähköisten markkinapaikkojen kautta tapahtuvan kaupan arvonlisäverotuksesta
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Kansallisia implementoiteja
Kansallista lainsäädäntöä on implementoitu useassa eri maassa  
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Iso-Britannia
Vuodesta 2018 lähtien: 
markkinapaikat
yhteisvastuullisia

Saksa
1.3.2019 lähtien: 
markkinapaikat
yhteisvastuullisia

Sveitsi
1.1.2019 lähtien: 
rekisteröintivelvoite raja-arvon
ylittävästä B2C myynnistä

Australia
Vuodesta 2018 lähtien: 
rekisteröintivelvoite raja-arvon
ylittävästä B2C myynnistä

Uusi-Seelanti
Vuodesta 2019 alkaen: 
rekisteröintivelvoite raja-arvon
ylittävästä B2C myynnistä
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