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1 Johdanto 

Tietokoneohjelmistojen myyntiin on jo pitkään liittynyt ongelmallinen rajanveto, 

onko myynnistä saatu tulo verosopimuksessa tarkoitettua liiketuloa vai rojaltia. 

Liiketulosta verotusoikeus on lähtökohtaisesti vain yrityksen kotivaltiolla. Rojaltista 

verotusoikeus on usein myös lähdevaltiolla eli valtiolla, josta rojaltitulo kertyy. 

Eri valtioilla on usein ohjelmistotulon luokittelusta erilaiset näkemykset. Seurauksena 

voi olla, että suomalainen yritys joutuu maksamaan samasta tulosta veron lopullisesti 

kahteen kertaan: lähdevaltio perii lähdeveron ja lisäksi tulo verotetaan Suomessa 

ilman, että lähdevero hyvitetään asuinvaltion verotuksessa.  

Ohjelmistotulojen kaksinkertaisen verotuksen keskeinen syy on lähdevaltion ja 

asuinvaltion eriävä tulkinta siitä, onko ohjelmistotulossa kyse rojaltista vai 

liiketulosta. Tulon kaksinkertainen verotus on Suomen verojärjestelmän tavoitteiden 

vastainen. Yrityksille kaksinkertaisesta verotuksesta aiheutuva kulu merkitsee 

vähemmän mahdollisuuksia investoida ja kasvaa.  

Monissa tapauksissa yritykset joutuvat riitauttamaan päätökset kahdenkertaisen 

verotuksen poistamiseksi. Usein riitaprosessi on vireillä kummassakin valtiossa. 

Toisinaan päätösten riitauttaminen on kannattanut. Valitusprosessit ovat kuitenkin 

tyypillisesti pitkäkestoisia, kalliita ja liikaa maksettu vero saattaa olla koko prosessin 

ajan veroviranomaisen hallussa eli poissa yrityksen käytöstä. Suomen passiivinen 

suhtautumien ratkaisun löytämiseksi ja ongelman jatkuminen voi johtaa jopa 

joidenkin konsernien T&K-toimintojen painottumiseen Suomen ulkopuolelle. 

Ongelmien korjaaminen auttaisi merkittävästi Suomen teknologia-alan yrityksiä. 

Liiketoimintamallien muuttuessa tämä koskisi yhä enenevässä määrin myös 

perinteistä teollisuustoimintaa harjoittavia yrityksiä. Muutoksella Suomi voisi saada 

kilpailuetua muihin maihin nähden. Tässä selvityksessä esitämme, mistä 

ohjelmistotulojen kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen ongelma muodostuu. 

Esitämme myös ratkaisuvaihtoehtoja ongelman poistamiseksi. 

 

2 Aineettoman omaisuuden merkityksestä 

Suomen kansantaloudelle 

2.1 Suomi on kansainvälisesti vahva maa aineettoman omaisuuden 

omistajana 

Suomella on pitkään ollut kokoonsa nähden paljon merkittäviä teknologia-alan 

yrityksiä. Yritysten ja yhteiskunnan panostusten ansiosta Suomeen on muodostunut 

paljon aineetonta omaisuutta. Aineettoman omaisuuden merkitystä Suomen 

kansantaloudelle voidaan tarkastella esimerkiksi vertailemalla Suomeen 

maksettavien rojaltimaksujen määrää Suomesta ulkomaille maksettavien rojaltien 

määrään. 
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Tilastokeskus1 ja Maailmanpankki2 

julkaisevat tilastoja aineettomasta 

omaisuudesta suoritetuista 

maksuista. Tilastot osoittavat, että 

Suomi on maksujen selvä nettosaaja. 

Molempien tilastojen mukaan 

Suomeen on esimerkiksi vuonna 2016 

maksettu noin kolme kertaa 

enemmän aineettomasta oikeudesta 

kuin mitä Suomesta on maksettu 

ulkomaille. Euromääräisesti 

nettokertymä on ollut noin 1,5 

miljardia euroa vuonna 2016. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2017 vastaava luku 

on noin 2 miljardia. EU:n tutkimuksen mukaan BKT:hen suhteutettuna aineettomasta 

oikeudesta maksettujen ja saatujen tulojen Suomen nettokertymä oli vuosina 2010-

2015 toiseksi suurin koko EU:n alueella. 3 

Aineettoman omaisuuden taustalla on 

Suomen panostukset tutkimus- ja 

kehittämistoimintaan (T&K). Suomi on ollut 

tässäkin kansainvälisten tilastojen 

kärkimaita. 

Suomen T&K-menojen osuus 

bruttokansantuotteesta oli 2,8 % vuonna 

2016. Osuus on pudonnut viime vuosina 

korkeimmasta lukemasta (3,75 % v. 

2009), mutta Suomi on edelleen OECD- ja 

EU-maiden keskitasoa korkeammalla. EU:n 

bruttokansantuotteesta 1,96 % käytettiin 

tutkimus- ja kehittämistyöhön vuonna 

2015. OECD-alueen vastaava määrä oli 2,38 %.4  

Suomen kohdalla kehitys kuitenkin näyttää kulkevan selvästi alaspäin. Jos kehitys 

jatkuu samansuuntaisena, on ilmeistä, että Suomen asema tilastossa huononee 

edelleen. Tämän kehityksen voi olettaa ainakin pitkällä aikavälillä näkyvän 

negatiivisesti Suomeen kertyvän aineettoman omaisuuden määrässä. 

                                                      

 
1 Suomen virallinen tilasto (SVT): Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa [verkkojulkaisu]. 
ISSN=2343-4228. 4. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Maksutaseen mukainen vienti, milj. euroa. 
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.4.2018]. 
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tpulk/2017/04/tpulk_2017_04_2018-03-15_tau_001_fi.html 
2 https://data.worldbank.org/indicator/BM.GSR.ROYL.CD 
3 EU – Aggressive tax planning indicators, TAXUD/2016/DE/319, s 102. 
4 Tilastokeskus. Tutkimus- ja kehittämistoiminta. https://www.stat.fi/til/tkke/2016/tkke_2016_2017-10-
26_fi.pdf. Kuvio: OECD, Main Science and Technology Indicators. http://oe.cd/msti 
https://www.stat.fi/til/tkke/2016/tkke_2016_2017-10-26_fi.pdf 

Kuvio: T&K-menojen osuus BKT:sta eräissä 
EU-maissa 2010-2015, OECD 
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https://www.stat.fi/til/tkke/2016/tkke_2016_2017-10-26_fi.pdf
https://www.stat.fi/til/tkke/2016/tkke_2016_2017-10-26_fi.pdf
http://oe.cd/msti
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Vuonna 2016 Tutkimus- ja 

tuotekehitystehtävissä työskenteli 

Suomessa yli 70.000 henkilöä. Näistä 

henkilöistä hieman yli puolet eli 38 000 

henkilöä työskenteli yrityksissä. T&K-

menojen kokonaissumma oli vuonna 2016 

5,8 miljardia euroa. Yritysten osuus näistä 

menoista oli 66%.5 

 

 

2.2 Teknologiasektorin yrityksillä on merkittävä rooli Suomen 

taloudessa 

Teknologiateollisuus työllistää huomattavan osan kaikista suomalaisista 

palkansaajista, ei siis vain T&K-toiminnan osalta. Teknologiateollisuus ry:n 

julkaisemassa tilastossa esitetään alan henkilöstön määrä vuosilta 1998-2017.6 

Kuviossa on eritelty yritysten henkilöstö Suomessa ja tytäryrityksissä ulkomailla. 

Suomessa henkilöstöä on yhteensä noin 300.000. Välillisesti teknologiateollisuus 

työllistää Suomessa noin 750.000 henkilöä.7 Henkilöstön lukumäärää voi verrata 

koko maan tilanteeseen. Yhteensä Suomessa oli yksityisen sektorin työntekijöitä 1,7 

miljoonaa vuonna 2017.8 

 

Teknologiateollisuuden liikevaihdon osuus koko Suomen tuottamasta liikevaihdosta 

on merkittävä. Seuraavassa kuviossa on esitetty teknologiateollisuuden tuottama 

liikevaihto eri toimialasektoreihin jaoteltuna vuosilta 2005-2017.9 

                                                      

 
5 Tilastokeskus: https://www.stat.fi/til/tkke/2016/tkke_2016_2017-10-26_fi.pdf s. 1, 4 ja 8 
6 http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/henkilosto.pdf 
7 Luku perustuu Teknologiateollisuus ry:ltä saatuun tietoon. 
8 Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu]. 
ISSN=1798-7830. joulukuu 2017, Liitetaulukko 28. Työlliset toimialoittain (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV, 
15-74-vuotiaat. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.4.2018]. 
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_028_fi.html 
9 http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/teollisuustuotanto_ja_liikevaihto.pdf 

Kuvio: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan 
menot Suomessa sektoreittain 2010-2017 

https://www.stat.fi/til/tkke/2016/tkke_2016_2017-10-26_fi.pdf
http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/henkilosto.pdf
http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_028_fi.html
http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/teollisuustuotanto_ja_liikevaihto.pdf
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3 Kuinka uudet liiketoimintamallit vaikuttavat 

aineettoman omaisuuden merkitykseen 

Voidaan pitää todennäköisenä, että tulevaisuudessa yritysten käymän tavarakaupan 

suhteellinen merkitys tulee laskemaan. Digitalisaation rooli tulee edelleen 

kasvamaan. Yritysten liiketoimintamallit tulevat nojautumaan nykyistäkin enemmän 

niiden aineettomaan omaisuuteen. Liiketoimintamallien muutos tarkoittaa, että 

tässä selvityksessä kuvatut ohjelmistotulojen verotukselliset haasteet 

tulevat enenevässä määrin koskemaan myös perinteistä teollisuustoimintaa 

harjoittavia yrityksiä. On oletettavaa, että tulevaisuudessa erityyppisten 

käyttökorvausten ja rojaltien määrä kasvaa. 

Uudet valmistusmenetelmät ja muut uudet liiketoiminnat  

Uudet valmistusmenetelmät (mm. 3D-tulostus) osaltaan johtavat siihen, että 

aiemmin tavarakauppana toteutettu liiketoimi muodostuu ainakin osin aineettoman 

omaisuuden käytöstä maksettavana korvauksena. Kehittynyt robotiikka, tekoälyn 

ohjaamat tehtaat ja automatisoitu liikenne ovat puolestaan esimerkkejä tilanteista, 

joissa aineeton omaisuus korvaa työstä tai palveluista suoritettavia korvauksia. 

Digitalisaatio osana perinteisten yritysten ydinliiketoimintaa 

Jo nykyisin muutkin kuin teknologiayritykset hyödyntävät laajasti digitaalisen 

talouden työkaluja ja toimintamalleja. Digitalisaatio tulee laajentumaan yhä 

enemmän osaksi perinteisten yritysten ydinliiketoimintaa. 

Esimerkiksi teollisuuden laitetoimittaja yhä useammin varustaa myymänsä laitteen 

etähallittavilla sensoreilla, joilla se valvoo laitteen toimintaa. Etähallinta voi 

mahdollistaa muun muassa sen, että laitteen huollot pystytään ajoittamaan ja 

suorittamaan optimaalisesti siten että varsinaisia korjauksia tulee mahdollisimman 

vähän. Tämä auttaa minimoimaan päivät, jolloin laite on pois käytöstä. Lisäksi 

sensorit voivat ilmoittaa etukäteen varaosatarpeista, mikä mahdollistaa yritykselle 

varaosavaraston optimoimisen. Ennakoinnin ansiosta yritys voi myös säästää 

varaosien kuljetuskustannuksissa. Digitalisaation vaikutus tuottavuuteen voi olla 
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hyvin merkittävä.10 On ilmeistä, että vaikutukset ovat positiivisia myös 

ympäristöystävällisyyden kannalta. 

Edellisessä esimerkissä laitetta hallinnoiva yritys, joka voi olla esimerkiksi laitteen 

myyvän yrityksen tytäryritys, säästyy maksamasta ylimääräisiä korjaus-, huolto-, 

varaosa- ja varastointikuluja. Niiden sijaan se voi maksaa korvausta etähallinnan 

tuottaman tiedon analysoimisesta eli käytännössä pitkälti tietokoneohjelmiston 

mahdollistamasta uuden tyyppisestä palvelusta: aineettomasta omaisuudesta 

maksettava korvaus saattaa korvata muun tyyppiset suoritukset, tai luoda täysin 

uudentyyppisen liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan. 

Concept / Franchising -liiketoimintamalli kansainvälisillä suomalaiskonserneilla 

Edellä mainituista digitalisointiin liittyvistä kehityksistä sekä uusien 

liiketoimintamallien yleistymisestä johtuen viime vuosina kansainvälisissä 

konserneissa ovat yleistyneet liiketoimintamallit, joissa konsernin päämies 

(tyypillisesti konsernin emoyhtiö) luovuttaa muiden konserniyhtiöiden käyttöön 

erillisiä aineettomia oikeuksia laajemman liiketoimintakokonaisuuden 

hyödyntämisoikeudet. Konsernin 

muut yhtiöt maksavat 

hyödyntämästään 

liiketoimintakokonaisuudesta 

korvausta, joka tyypillisesti 

määritellään osuutena 

liikevaihdosta tai voitosta. 

Tytäryhtiöt toimivat muutoin omalla 

liiketoimintariskillään. Emoyhtiö 

saattaa, liiketoimintakokonaisuuden 

hyödyntämisoikeuden luovuttamisen lisäksi, tarjota muille konserniyhtiöille muun 

muassa erilaisia hallinnollisia palveluja. 

Edelleen yleistyessään edellä kuvattu liiketoimintamalli tulee lisäämään 

aineettomasta omaisuudesta suoritettavien korvausten määrää. Aiemmin 

tavanomaisissa, emoyhtiön päämiesasemaan liittyvissä liiketoimintamalleissa, 

emoyhtiö ei ole siirtänyt aineettoman omaisuuden käyttöoikeuksia tytäryhtiöille 

samassa laajuudessa. Emoyhtiö on voinut itse vastata konsernin suoritteiden 

myynnistä asiakkaille muiden konserniyhtiöiden tarjotessa emoyhtiölle erilaisia 

tuotekehitykseen, tuotantoon, jakeluun ja markkinointiin liittyviä palveluita.  

Yhtenä taustasyynä liiketoimintamallien muutokseen on konsernin tytäryhtiöiden 

liiketoiminnan tukeutuminen yhä laajemmin aineettoman omaisuuden käyttämiseen. 

Emoyhtiöt aineettoman omaisuuden tyypillisinä omistajina antavat tarvittavia 

oikeuksia tytäryhtiöiden käyttöön ja joutuvat tästä veloittamaan tytäryhtiöitä. Kun 

                                                      

 
10 Ks. digitalisaation tuottavuusvaikutuksista esim. OECD - Tax Challenges Arising from Digitalisation – 
Interim Report 2018, s 13. 

 

Emoyhtiö 

Tytäryhtiö 

Korvaus mm. 
aineettomasta 
omaisuudesta 
(concept / 

franchising-
fee) 

Aineettomat 
oikeudet ja 
muuta  

Asiakkaat 
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oikeuksia joudutaan siirtämään laajasti, concept / franchising -liiketoimintamalli 

muodostuu usein luontevaksi. 

 

4 Kysely Teknologiateollisuus ry:n 

jäsenyrityksille 

Osana tätä selvitystä Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille tehtiin kysely, jossa 

yrityksiltä kysyttiin heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään ohjelmistotulojen 

kaksinkertaisesta verotuksesta. 

Kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2018. Kyselyyn vastasi 62 yritystä.  

Noin 10 %:lle kyselyyn vastanneista yrityksistä oli koitunut kaksinkertaista verotusta 

siitä johtuen, että rojaltitulojen lähdeveroja ei ole hyvitetty Suomessa. Kyselyyn 

vastanneille aiheutunut kaksinkertaisen verotuksen yhteismäärä vuosina 

2012 – 2016 oli vastausten mukaan 281.002.000 euroa. Valtaosa summasta 

on johtunut yritysten tappiollisuudesta Suomessa. Yli 33 miljoonaa euroa 

kaksinkertaisesta verotuksesta on seurausta siitä, että Suomen veroviranomainen on 

katsonut lähdeveroa perityn verosopimuksen vastaisesti. 

Vaikka kaksinkertainen verotus ei rasittanut kovin montaa kyselyyn vastannutta 

yritystä, aiheutunut taloudellinen rasitus on tapauskohtaisesti ollut hyvinkin ankara. 

Kyselyssä ei tiedusteltu tilannetta ennen vuotta 2012.11  

Jo tämän hetken taloudellisen merkittävyyden lisäksi kysely selvensi näkemystä, että 

aineettoman omaisuuden merkitys on edelleen kasvamassa. Lähes puolella (47%) 

yrityksistä on suunnitelmissa kehittää liiketoimintaa, jossa aineettoman 

omaisuuden (ml. ohjelmistot) merkitys kasvaa, joko sellaisenaan, palveluna tai 

palvelun ja tavaran osana.  Yli puolet (52%) yrityksistä lisäksi uskoo, että 

aineettoman omaisuuden (ml. ohjelmistot) käytöstä heille maksettavien 

korvausten määrä kasvaa tulevaisuudessa. Jäsenkyselyyn vastaajissa oli paljon 

pk-yrityksiä. Vastaajien liikevaihdon mediaani oli 12.680.941 euroa.  

 

                                                      

 
11 Vuotta 2012 edeltäviä tapauksia on löydettävissä julkisistakin lähteistä. Merkittävin näistä lienee Nokia 
Oyj:n veroprosessit Intiassa. Comptelin vuosikertomus 2011 toteaa seuraavasti: "Kahdenkertaisesta 
verotuksesta johtuvia, hyvittämättömiä lähdeveroja on vuodesta 2004 alkaen kumulatiivisesti kertynyt 
7,5 miljoonaa euroa. ", yhtiön vuoden 2016 tilinpäätöstiedotteessa todetaan: "Saimme Intian 
lähdeverosaamisten palautusprosessin valtaosin päätökseen ja tällä oli 4,5 miljoonan euron vaikutus 
tulokseemme."  
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5 Kansainvälisten ohjelmistotulojen 

kaksinkertainen verotus – pitkään jatkunut 

ongelma 

5.1 Yleistä 

Tietokoneohjelmistoista ulkomailta saatuihin tuloihin on pitkään liittynyt riski 

kaksinkertaisesta verotuksesta. Tuloista on voitu pidättää ulkomailla lähdevero. 

Suomi yrityksen asuinvaltiona ei ole kuitenkaan aina huomioinut ulkomaille 

maksettua veroa, vaan yrityksen maksettavaksi on saattanut jäädä samasta tulosta 

sekä ulkomaan lähdevero että Suomen yhteisövero.12    

 

Kaksinkertainen verotus tarkoittaa sitä, että kaksi valtiota verottaa samaa 

verovelvollista samasta tulosta. Suomalaisen yrityksen kohdalla kaksinkertaista 

verotusta voi muodostua esimerkiksi seuraavasti: 

 Suomalainen yritys saa tuloa ulkomailta ja tästä tulosta peritään lähdevero 

ulkomailla.  

 Suomalainen yritys on Suomessa ns. yleisesti verovelvollinen eli 

lähtökohtaisesti velvollinen maksamaan Suomen yhteisöveroa (verokanta 

20 % vuonna 2018) sekä kotimaasta että ulkomailta saaduista tuloista. 

Kaksinkertaista verotusta muodostuu, jos samaa tuloa jää rasittamaan sekä 

ulkomaan lähdevero että Suomen yhteisövero. Ohjelmistotulojen kohdalla tällaisia 

tilanteita on esiintynyt pitkään ja kaksinkertaisen verotuksen määrä voi olla 

yksittäiselle yhtiölle  huomattavan suuri; osittain myös siitä syystä, että lähdeverotus 

tapahtuu bruttotuloksesta kun taas yritysverotus muuten kohdistuu 

nettotulokseen.13 

                                                      

 
12 Tässä selvityksessä esitetyt laskuesimerkit ovat yksinkertaistettuja. 
13 Bruttotulolla tarkoitetaan verotuksen kohdistamista saatuun tuloon sellaisenaan. Nettotulon 
verotuksessa verotus kohdistetaan siihen tulokseen, joka saadaan, kun bruttotuloista on vähennetty 
tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut. 

Tulo yhtiöön Oy  

Yhtiön 

verorasitus 

yhteensä 20% 

vai 30%? 

Kuva: Lähdevero ulkomailla, huomioiko Suomi? 

Lähde-

vero 

10% 

Suomen 

tulovero 

20% 
  

Miten Suomi huomioi 

lähdeveron? 
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5.2 Yleistä lähdevaltion verotusoikeudesta 

5.2.1 Lähtökohtainen tilanne – ei verosopimusta 

Jokaisella valtiolla on intressi verottaa tuloja, jotka kertyvät asianomaisesta valtiosta, 

vaikka tulon saaja olisi ulkomainen yritys. On tavanomaista, että valtiot määräävät 

lähdeveron muun muassa ulkomaille maksettaville rojalteille. Joissain tilanteissa 

verotus koskee tietokoneohjelmistoista maksettuja korvauksia yleisemminkin. 

Lähdeverolla tarkoitetaan yleisesti tulon lähdevaltion asettamaa, yleensä 

bruttotuloon kohdistuvaa, tuloveroa ulkomaiselle verovelvolliselle. Jokaisella valtiolla 

on lähtökohtaisesti vapaus päättää, mihin tuloihin se lähdeverotuksen kohdistaa ja 

miten ankarana.14 Lähdeveroprosentit melko yleisesti vaihtelevat eri valtioilla 0 % - 

30 %:n välillä. Suomen asettama lähdevero rojalteille on 20 %, kun saajana on 

ulkomainen yhteisö. 

5.2.2 Verosopimuksen merkitys 

Suomella on tällä hetkellä tuloverotusta koskeva verosopimus 75 valtion kanssa. 

Suomen verosopimukset perustuvat OECD:n malliverosopimukseen. OECD:n 

julkaisema malliverosopimuksen kommentaari on keskeinen lähde tulkittaessa 

Suomen verosopimusten sisältöä. 

Valtioiden välisten verosopimusten tärkeimpänä tarkoituksena on estää 

kaksinkertaisen verotuksen muodostumista jakamalla tulon verotusoikeus 

lähdevaltion ja asuinvaltion välillä.  

Verosopimuksissa on määrätty eri tulotyyppien kuten osinkojen, korkojen, rojaltien 

ja liiketulon verotusoikeudesta. Tulotyypistä riippuen verotusoikeus voi olla vain 

asuinvaltiolla tai se voi olla jaettu lähdevaltion ja asuinvaltion välillä. Jälkimmäisessä 

tapauksessa lähdevaltion verotusoikeutta on tyypillisesti rajattu ja asuinvaltion tulee 

hyvittää lähdevaltiossa peritty vero tulon kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi.   

Verosopimusten määräykset voivat rajoittaa huomattavasti lähdevaltioiden 

verotusoikeutta verrattuna siihen, mikä lähdeverotuksen taso on niiden sisäisessä 

lainsäädännössä. Esimerkiksi rojaltitulojen osalta on tyypillistä, että lähdevaltio ei 

saa lainkaan verottaa rojaltia tai lähdevero on rajoitettu  5-10 prosenttiin maksetusta 

bruttotulosta.15 Suomellakin on useampia verosopimuksia, joissa lähdevaltiolla ei ole 

verotusoikeutta rojalteista. Joissakin kehittyvien valtioiden kanssa solmituissa 

verosopimuksissa lähdeveron määrä voi olla puolestaan huomattavan korkea, jopa 

20%. 

                                                      

 
14 Rajoituksia voi luonnollisesti aiheutua muun muassa valtion solmimista tuloverosopimuksista taikka 
esimerkiksi EU-oikeudesta.  EU:n sisällä korko- rojaltidirektiivi 2003/49/EY on keskeinen rojaltien 
lähdeverotusta koskeva säännös.  
15 Verosopimuksille on tyypillistä vastavuoroisuus eli sama lähdeveroprosentti soveltuu kumpaankin 
sopimusvaltioon. 
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5.3 Ohjelmistotulojen lähdeverotuksesta 

5.3.1 Verosopimukseton tilanne 

Verosopimuksettomassa tilanteessa ohjelmistotulojen lähdeverotus määräytyy 

yksinomaan lähdevaltion sisäisen lainsäädännön mukaan. Jos suomalainen yhtiö saa 

ohjelmistotuloa valtiosta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta, vero saattaa 

olla jopa 30 prosenttia tulon bruttomäärästä. 

5.3.2 Verosopimus soveltuu 

Tietokoneohjelmistosta saatu tulo on Suomen verosopimuksia sovellettaessa 

käytännössä joko rojaltia tai liiketuloa. Rojaltin ja liiketulon välisellä rajanvedolla on 

huomattavan suuri merkitys: 

 Rojaltin osalta lähdevaltiolle on saatettu antaa oikeus esimerkiksi 10 

prosentin lähdeveron perimiseen maksetusta bruttosummasta. 

 Liiketulosta lähdevaltiolla ei ole verotusoikeutta.16 

Ohjelmistotulojen kaksinkertaisen verotuksen keskeinen syy on lähdevaltion ja 

asuinvaltion eriävä tulkinta siitä, onko ohjelmistotulossa kyse rojaltista vai 

liiketulosta. Valtioilla voi siis olla eri näkemys lähdevaltion verotusoikeudesta. 

Rojalti määritellään OECD:n malliverosopimuksen 12 artiklan 2 kappaleessa 

seuraavasti (korostus lisätty): 

Ilmaisulla "rojalti" tarkoitetaan tässä artiklassa kaikkia suorituksia, jotka 

saadaan korvauksena kirjallisen, taiteellisen tai tieteellisen teoksen, mukaan 

lukien elokuvafilmit, tekijänoikeuden, patentin, tavaramerkin, mallin tai 

muotin, piirustuksen, salaisen kaavan tai menetelmän käyttämisestä tai 

käyttöoikeudesta taikka kokemusperäisestä teollis-, kaupallis- tai 

tieteellisluonteisesta tiedosta. 

OECD:n malliverosopimuksen 12 artiklassa tietokoneohjelmistoa ei siten ole erikseen 

mainittu sisältyvän rojaltin määritelmään. Tämä johtunee ainakin osittain siitä, että 

OECD:n määritelmä on jo hyvin vanha. Sen sijaan tietokoneohjelmistojen 

keskeisestä oikeudellisesta suojamuodosta, tekijänoikeudesta, saadut tulot on 

artiklassa säädetty rojaltiksi.  

 

Suomen solmimissa verosopimuksissa rojaltimääritelmät ovat pääasiassa OECD:n 

malliverosopimuksen mukaisia. Jokaisessa käytännön tilanteessa kuitenkin Suomen 

ja asianomaisen tulon lähdevaltion välisen verosopimuksen määritelmä ja tämän 

verosopimuksen muut määräykset ratkaisevat lähdevaltion mahdollisen 

                                                      

 
16 Liiketulon verotusoikeus edellyttää yleensä, että tulonsaajalla on ns. kiinteä toimipaikka lähdevaltiossa 
eli että saaja on konkreettisesti läsnä lähdevaltiossa ja saatu tulo liittyy tähän kiinteään toimipaikkaan. 
Jos verosopimuksessa lähdevaltiolle ei ole annettu verotusoikeutta rojalteista, rajanveto ei luonnollisesti 
ole tällöin kriittinen. EU:n komission direktiiviehdotus ns. merkittävästä digitaalisesta läsnäolosta 
toteutuessaan muuttaisi tilannetta ja liiketulon verotusoikeutta.  
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verotusoikeuden. Vain muutamissa Suomen verosopimuksissa ohjelmistotulo on 

erikseen luokiteltu rojaltiksi17.  

 

Yleensä ohjelmistotulon luokittelu rojaltiksi ja samalla lähdevaltion verotusoikeus on 

siten riippuvainen siitä, onko suorituksessa kyse: 

 tekijänoikeudesta maksettavasta korvauksesta (rojaltia, lähdevaltiolla 

mahdollisesti verotusoikeus) vai  

 muusta korvauksesta, esimerkiksi korvauksesta ohjelmistokappaleesta 

taikka ohjelmiston käyttöoikeudesta (liiketuloa, lähdevaltiolla ei 

verotusoikeutta) 

Tietokoneohjelmistojen hyödyntämisen kohdalla tilanne ei ole aina selvä. 

Epäselvyyttä ovat aiheuttaneet esimerkiksi maiden sisäisen lainsäädännön erilaisuus, 

tekijänoikeuden sisällön hankala määriteltävyys sekä yritysten välisten sopimusten 

monimuotoisuus.   

 

Tekijänoikeuden sisältö ei ole universaali 

Rojaltin määritelmän sitomista tekijänoikeuteen voidaan lähtökohtaisestikin pitää 

ainakin jossain määrin alttiina kaksinkertaiselle verotukselle. Vaikka tekijänoikeus on 

hyvin kansainvälinen immateriaalioikeudellinen suojamuoto, tietokoneohjelman 

tekijänoikeuden kattavuutta ei ole mitenkään universaalisti säännelty. 

Tekijänoikeuden sisältö voi siten vaihdella maittain.18  

OECD:n malliverosopimuksen kommentaarissakin on todettu tekijänoikeussuojan 

kansallisuus. Kommentaarissa on esitetty yleisohjeeksi, että kyse on 

tekijänoikeudesta maksettavasta korvauksesta (rojalti), jos ohjelmiston käyttäminen 

ilman oikeudenomistajan lupaa muodostaisi tekijänoikeuden luokkauksen.  

Nimenomaisesti OECD:n kommentaarissa on selvennetty, että tietyt 

hyödyntämisoikeudet eivät muodosta tekijänoikeuden luovutusta. Esimerkiksi 

ohjelman kopiointi sen normaalin käytön mahdollistamiseksi ei OECD:n 

kommentaarin mukaan aiheuta sitä, että kyse olisi tekijänoikeuden luovutuksesta.19  

Myös esimerkiksi ohjelmistojen jakeluoikeudesta maksetut korvaukset ovat 

aiheuttaneet vastakkaisia tulkintoja20. Ohjelmistojen jakelu tapahtuu nykyisin 

käytännössä aina digitaalisesti. Jakelijayrityksellä on usein tuotteen kappaleiden 

valmistamiseen ja levittämiseen liittyviä oikeuksia, jotka voivat olla vähintäänkin 

lähellä tekijänoikeuden suojan piiriin kuuluvia oikeuksia. OECD:n 

malliverosopimuksen kommentaarissa on selvennetty, että ohjelmiston jakelijan 

maksama korvaus ei yleensä ole rojaltia, jos jakelijalla on vain oikeus myydä 

ohjelmistoja eteenpäin, mutta sillä ei ole oikeutta itsenäisesti päättää 

tekijänoikeuden käyttämisestä eli että se ei saa itsenäisesti päättää, missä 

                                                      

 
17 Esimerkiksi Suomen ja Vietnamin sekä Suomen ja Tšekin välisissä verosopimuksissa on erikseen 
säädetty tietokoneohjelmiston käytöstä tai käyttöoikeudesta maksettava korvaus rojaltiksi. Myös 
Slovakian verosopimuksessa tietokoneohjelmisto on mainittu erikseen. 
18 EU-tasolla suojaa on yhdenmukaistettu EU:n tietokoneohjelmien oikeudellista suojaa koskevalla 
direktiivillä (1991/250/ETY). 
19 OECD:n malliverosopimuksen 12 artiklan kommentaarin kappaleet 12.2 -14. 
20 Näin esimerkiksi oikeustapauksessa KHO 15.11.2016/4882  



  

13 
 

laajuudessa ohjelmistoista otetaan kopioita. Kommentaarin sääntely ei kuitenkaan 

riittävästi kata käytännön monimutkaisia tilanteita.  

Kaupallisten sopimusten monimuotoisuus 

Sääntelyn epätäsmällisyyden lisäksi myös ohjelmistosopimusten monimuotoisuus 

tekee yhdenmukaisen verosopimuksen soveltamisen haasteelliseksi. Yritysten 

välisissä sopimuksissa korvauksen perusteena voi esimerkiksi olla useampi erilainen 

oikeus, joista vain yksi on mahdollisesti tekijänoikeussuojan alainen. 

Tietokoneohjelmiston käyttöoikeuden luovutuksiin voi esimerkiksi sisältyä 

mahdollisuus muokata ohjelmaa tai kopioida sitä rajoitetusti.  

Tietokoneohjelmisto voi siirtyä asiakkaalle myös fyysisen tuotteen osana tai osana 

laajempaa palvelukokonaisuuttaa. Tämä on nykyisin yhä yleisempää.  

Yleinen lähtökohta on, että lähdeverotusta varten maksettava korvaus jaetaan osiin 

oikean veroprosentin määräämiseksi kunkin tyyppiselle korvaukselle. Jos yhtiöiden 

välisessä sopimuksessa yksi korvaus kattaa useita erilaisia oikeuksia ja näiden lisäksi 

mahdollisesti myös palveluita ja fyysisen esineiden luovutuksia, on selvää, että eri 

valtiot voivat päätyä erilaiseen ratkaisuun esimerkiksi siitä, mikä osa korvauksesta 

on maksettu tekijänoikeudesta.    

5.4 Kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 

5.4.1 Yleistä 

Suomalaiset yhtiöt ovat Suomessa ns. yleisesti verovelvollisia eli lähtökohtaisesti 

velvollisia maksamaan Suomen yhteisöveroa (verokanta 20 % vuonna 2018) 

maailmanlaajuisista tuloistaan. 

Jos lähdevaltio on perinyt ohjelmistotulosta lähdeveroa, kaksinkertainen verotus 

poistetaan Suomessa yleensä hyvittämällä ulkomaille maksettu vero (ns. 

hyvitysmenetelmä). Suomi verottaa suomalaisen yhtiön ulkomailta saaman tulon, 

mutta vähentää yhtiön Suomen verosta lähdevaltiossa suoritetun veron.  

5.4.2 Verosopimukseton tilanne 

Ulkomailla peritty lähdevero poistetaan verosopimuksettomassa tilanteessa 

puhtaasti Suomen sisäisen lainsäädännön mukaisesti.21 Ulkomaan vero hyvitetään 

hyvitysmenetelmän mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että ulkomaan tulosta Suomessa 

maksettavasta verosta vähennetään ulkomaille maksettu vero. Jos esimerkiksi 

Suomen vero olisi ulkomaan tulosta 20 %, mutta ulkomaille olisi jo maksettu 

lähdeveroa 15 %, Suomi maksuunpanee veroa 5 %.22   

                                                      

 
21 Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 18.12.1995/1552 (menetelmälaki) 
22 Tässä selvityksessä esitetyt laskuesimerkit ovat yksinkertaistettuja. 
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Yritysten kannalta hyvitysmenetelmä on siinä mielessä neutraali, että jos ulkomaan 

vero on alhaisempi kuin Suomen vero, kokonaisverorasitukseksi jää Suomen 

veroasteen mukainen verotus. Jos taas ulkomailla peritty lähdevero ylittää Suomen 

veron määrän, ulkomaan vero voi tältä osin jäädä hyvittämättä. Mitenkään 

epätavanomaista ei ole, että varsinkin Euroopan ulkopuolisissa maissa rojaltien 

lähdevero voi olla hyvin korkea, esimerkiksi 30 prosenttia bruttotulosta. 

 

Suomen kannalta olennaista on havaita, että mitä enemmän ulkomaan lähdevero 

alittaa Suomen tuloveron, sitä vähemmän Suomen tulee hyvittää ulkomaan 

veroa. Suomi veronsaajana on tällaisessa asetelmassa keskeisin hyötyjä. Jos 

lähdevero on 15%, Suomi saa verottaa 5%. Jos taas lähdevero on 5%, Suomi voi 

verottaa 15%.  

5.4.3 Verosopimus soveltuu 

Verosopimustilanteissa kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa rojalti- ja 

liiketulojen osalta lähes aina hyvitysmenetelmän avulla. Suomi lähtökohtaisesti 

hyvittää ulkomailla pidätettyä lähdeveroa siihen määrään asti kuin ulkomaantulosta 

maksetaan Suomessa veroa. 

 

Suomi voi kuitenkin jättää lähdeveron kokonaan hyvittämättä, jos Suomi 

katsoo, että verosopimuksen mukaan lähdevaltiolla ei ollut verotusoikeutta. 

Ohjelmistotulojen osalta tällainen tilanne muodostuu tyypillisesti siten, että 

lähdevaltio katsoo suorituksen rojaltiksi (ja perii rojalteihin soveltuvan lähdeveron), 

mutta Suomi katsoo, että verosopimusta sovellettaessa tulo onkin liiketuloa 

(lähdevaltiolla ei oikeutta periä lähdeveroa). Tällöin puhutaan ns. 

kvalifikaatiokonfliktista. Tilanne ei ole tietokoneohjelmistojen kohdalla harvinainen 

Tulo yhtiöön Oy  

Yhtiön 

verorasitus 

yhteensä 20% 

Kuva: Suomi hyvittää, lähdevero alle Suomen veron 

Lähde-

vero 

15% 

Suomen 

tulovero 

5% 
  

Tulo yhtiöön Oy  

Yhtiön 

verorasitus 

yhteensä 30% 

Kuva: Suomi hyvittää, lähdevero yli Suomen veron 

Lähde-

vero 

30% 

Suomen 

tulovero 

0% 
  

Tulo yhtiöön Oy  

Yhtiön 

verorasitus 

yhteensä 20%. 

Kuva: Suomi hyvittää, lähdevero alle Suomen veron 

Lähde-

vero 5% 

Suomen 

tulovero 

15% 
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verotuskäytännössä ja kysymyksestä on olemassa korkeimman hallinto-oikeuden 

oikeuskäytäntöä.23  

Keskeistä on havaita, että valtioiden eriävää tulkintaa verosopimuksen sisällöstä ja 

siitä johtuvaa kaksinkertaista verotusta ei pitäisi aiheutua, jos asianomaisilla valtioilla 

olisi yhdenmukainen tulkinta verosopimuksen sisällöstä. Rojaltin selkeä 

määritteleminen verosopimuksiin on hyvin oleellinen tavoite. 

Suomalaisen yrityksen kannalta verosopimus toisaalta antaa yleensä suojaa 

rajoittamalla lähdeveron määrää, mutta toisaalta tuo riskin siitä, että ulkomaan vero 

jää Suomessa hyvittämättä kvalifikaatiokonfliktin vuoksi.  

On huomattava, että sekä verosopimustilanteessa että verosopimuksettomassa 

tilanteessa, suomalaisen yrityksen veronalaisen tuloksen tappiollisuus aiheuttaa sen, 

että lähdeveroja ei hyvitetä Suomessa. Suomessa ei ole tällöin maksettavaa veroa, 

josta hyvitys voitaisiin tehdä. Näissä tapauksissa maan sisäinen lainsäädäntö antaa 

yritykselle mahdollisuuden lukea hyvittämättä jääneet lähdeverot hyväkseen 

tiettyjen rajoitusten puitteissa viiden seuraavan verovuoden aikana.  

 

6 Ratkaisuvaihtoehtoja 

6.1 Yleistä 

Kaksinkertaisen verotuksen kohteeksi joutuneet yritykset ovat voineet hakea 

oikeutta lähinnä joko hakemalla muutosta lähdevaltiossa taikka sitten Suomessa. 

Lähdevaltiossa on voitu riitauttaa siellä toimitettu lähdeverotus ja Suomessa 

veroviranomaisen kielteinen päätös ulkomaan lähdeverojen hyvittämisestä. Monissa 

tapauksissa päätösten riitauttaminen on kannattanut. Valitusprosessit ovat kuitenkin 

tyypillisesti pitkäkestoisia, kalliita ja liikaa maksettu vero saattaa olla koko prosessin 

ajan veroviranomaisen hallussa eli poissa yrityksen käytöstä. 

Myös asianomainen verosopimus on saattanut sisältää määräykset, joiden mukaan 

sopimusvaltiot voivat neuvotteluteitse pyrkiä sopimukseen kaksinkertaisen 

verotuksen poistamiseksi. Tällaisen keskinäisen sopimusmenettelyn (ns. MAP-

menettely) tehokkuutta on käytännössä huomattavasti rajoittanut se, että valtioiden 

ei ole pakko päästä asiassa sopimukseen. Lisäksi prosessi kestää tyypillisesti hyvin 

kauan.  

Ongelma vaatii uusia ratkaisuja. Ratkaisuja on olemassa ja seuraavassa on esitetty 

erilaisia vaihtoehtoja. Ratkaisuvaihtoehdot on jaoteltu kansainvälisiin, kahden valtion 

välisiin sekä kansallisiin. 

                                                      

 
23 Oikeustapauksia on esitelty tämän selvityksen liitteissä. 
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6.2 Kansainväliset ratkaisuvaihtoehdot 

Sekä OECD:ssä että EU:ssa on tällä hetkellä vireillä digitaalista liiketoimintaa 

koskevia hankkeita. Hankkeissa päähuomio on digitaalista liiketoimintaa 

harjoittavien yritysten verotusoikeuden jakamisessa valtioiden välillä. Tarkastelussa 

ei siten ole ohjelmistotulojen kaksinkertainen verotus. 

OECD:n BEPS-hanke 

 

OECD:n ja G20 -maiden BEPS-hankkeessa digitaalisen liiketoiminnan verotus on ollut yksi 

ratkaistavista kysymyksistä.24 16.3.2018 OECD julkaisi väliraportin, jossa se ei vielä 

antanut suosituksia ratkaisuehdotuksista.25 Raportissa korostettiin, että digitaalisen 

liiketoiminnan eri verokysymyksiin tulisi pystyä kehittämän yhteisesti hyväksytyt, kestävät 

ja pysyvät säännökset. OECD:n ehdotus ratkaisuksi on odotettavissa vuonna 2020. OECD 

on ilmoittanut, että vuoden 2019 aikana se julkaisee päivityksen projektin tilanteesta.   

 

EU:n komission direktiiviehdotukset digitaalisen liiketoiminnan verotuksesta 

 

Komissio antoi 21.3.2018 esityksen kahdesta direktiivistä digitaaliseen liiketoimintaan 

liittyvän toiminnan verottamista. Komissio on esittänyt digitaalisen liiketoiminnan 

verosäännösten ratkaisemista alkuvaiheessa väliaikaisella ratkaisulla, jossa verotus 

kohdistuisi tiettyihin digitaalisiin palveluin liittyvään liikevaihtoon.26 Direktiiviehdotus 

koskisi yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää globaalisti 750MEUR ja EU-alueella 50MEUR.  

 

Toisessa vaiheessa komissio esittää pysyvänä ratkaisuna, ns. merkittävän digitaalisen 

läsnäolon yritysverotusta27, jonka tarkoituksena on käytännössä laajentaa kiinteän 

toimipaikan määritelmää. Direktiivin mukainen merkittävä digitaalinen läsnäolo tietyssä 

valtiossa perustuu määriteltyjen digitalisten palveluiden euro-, käyttäjä- ja 

kappalemääräisiin kriteereihin (yli 7MEUR tulot, yli 100.000 käyttäjää tai yli 3.000 

liiketoimintasopimusta). Digitaaliset palvelut on luetteloitu direktiivissä ja luettelo kattaa 

digitaalisia palveluita hyvin laajasti.  

 

On ilmeistä, että OECD:n myöhemmin esiteltävä ratkaisuehdotus tulee sisältämään 

muutoksia valtioiden verosopimuksiin tai ainakin OECD:n malliverosopimuksen 

kommentaariin. Komissio suosittaa esityksessään suoraan, että jäsenvaltiot 

pyrkisivät neuvottelemaan merkittävää digitaalista läsnäoloa vastaavan määräyksen 

EU:n ulkopuolisten maiden kanssa solmittuihin verosopimuksiin. 

 

Jos Suomen, ja muidenkin valtioiden, verosopimuksia tulisi jatkossa 

laajemmalti avattaviksi, Suomella olisi tässä tilaisuus pyrkiä muuttamaan 

verosopimuksia myös ohjelmistotulojen kaksinkertaisen verotuksen 

ehkäisemiseksi.  

 

Suomelle luonteva tavoite olisi pyrkiä määrittelemään 

tietokoneohjelmistoista saatu tulo verosopimuksiin niin selvästi, että 

                                                      

 
24 OECD (2015), Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy, Action 1 - 2015 Final Report, 
OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/9789264241046-en. 
25 OECD - Tax Challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018. 
26 Proposal for a Council Directive on the common system of a digital services tax on revenues resulting 
from the provision of certain digital services, COM(2018) 148 final. 
27 Proposal for a Council Directive laying down rules relating to the corporate taxation of a significant 
digital presence, COM(2018) 147 final. 
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lähdevaltion ja Suomen veroviranomaisille ei tulisi erilaisia tulkintoja 

saaduista tuloista.  

 

Komissionehdotuksen osalta on huomioitava, että se ei millään tavalla poista tässä 

selvityksessä kuvattua perinteistä ohjelmistotulojen kaksinkertaisen verotuksen 

ongelmaa. Ehdotus kokonaan uudesta digitaalisesta läsnäolosta verotusoikeuden 

muodostajana sekä puutteelliset säännökset verotettavan tulon kohdistamisesta sille 

luo päinvastoin otollisen uuden kentän valtioiden erisuuntaisille tulkinnoille. Tästä 

yleisenä seurauksena on, että toimintamaassa perittyä veroa ei hyvitetä yrityksen 

asuinvaltiossa. Valtioille voi muodostua eriäviä näkemyksiä sekä verovelvollisuuden 

muodostumisesta sekä erityisesti tulon kohdentumisesta digitaaliselle läsnäololle.28 

 

Koska Suomi on rojaltitulojen nettosaaja, Suomen veropolitiikan lähtökohta 

tulisi olla pyrkiä verosopimuksissa poistamaan lähdevaltion verotusoikeus 

rojalteilta tai vähintään alentamaan soveltuvaa lähdeveroprosenttia.  

 

Suomelle kertyisi vähemmän lähdeveroa Suomesta ulkomaille maksettavista 

rojalteista. Fiskaalinen merkitys ei kuitenkaan välttämättä muodostuisi ratkaisevan 

suureksi. Verohallinnolta saadun tiedon mukaan Suomeen olisi tilitetty lähdeveroja 

rojalteista ja koroista esimerkiksi vuonna 2017 yhteensä noin 5 miljoonaa euroa.29 

Toisaalta Suomen hyvitettäväksi tulisi vähemmän ulkomaan lähdeveroja.30 Kun 

Suomeen maksettavien rojaltien määrä on lähes kolme kertaa suurempi31 kuin 

Suomesta ulkomaille maksettujen rojaltien määrä, tilanne muodostunee Suomelle 

paremmaksi.32 Lähdevaltion verotusoikeuden poistamista ei voida pitää yleisesti liian 

kunnianhimoisena tavoitteena Suomelle. OECD:n nykyisessä malliverosopimuksessa 

tilanne on juuri tällainen: lähdevaltiolla ei ole lainkaan verotusoikeutta. Lisäksi tällä 

hetkellä näyttää selvästi siltä, että OECD:n ja EU:n komission esitykset jättävät 

yksittäisille valtioille määräysvallan sopia lähdeverojen prosenteista. 

6.3 Kahden valtion väliset ratkaisuvaihtoehdot 

Suomella on tuloverotusta koskeva verosopimus 75 valtion kanssa. Verosopimukset 

ovat lähes kaikki kahden valtion välisiä. Verosopimusverkoston kattavuus ei ole 

samalla tasolla kuin esimerkiksi Ruotsilla (84) tai Hollannilla (90).  

                                                      

 
28 Komission ehdotusta voi kritisoida muutoinkin. Suomalaisille yrityksille ehdotus aiheuttaisi 
merkittävää hallinnollista työtä. Verovelvollisuus ja kokonaan uudentyyppiset raportointivelvollisuudet 
useisiin maihin merkitsevät kustannuksia, jotka voivat varsinkin pienille yrityksille olla hyvin merkittäviä. 
On huomattava, että kynnys verovelvollisuudelle uudessa valtiossa voi täyttyä hyvinkin pienellä 
toiminnalla: esimerkiksi sovelluksen yli 100.000 käyttäjällä jotka kukin maksavat yhden euron 
palvelusta, mikä tarkoittaa hyvin vaatimatonta 100.000 euron liikevaihtoa. 
29 Verohallinnolta 6.6.2018 sähköpostitse saatu tieto. 
30 Verohallinnolta 6.6.2018 sähköpostitse saadun tiedon mukaan, sillä ei ole kattavaa seurantatietoa 
ulkomaille maksettujen lähdeverojen hyvityksistä. 
31

 Ks. kappale 2.1. ja siellä esitetyt Tilastokeskuksen ja Maailmanpankin tilastot. 
32 Haasteita Suomelle veronsaajana sen sijaan aiheutuu komission digiverotusta koskevasta esityksestä 
samoin kuin komission pidempiaikaisesta hankkeesta EU-tason yhtenäisestä yhdistetystä veropohjasta 
(ns. CCCTB). Perinteisesti aineettomalla omaisuudella on ollut merkittävä rooli siinä, miten 
kansainvälisten konsernien voittojen verotusoikeus jakautuu valtioiden välillä. Tämä on hyödyttänyt 
Suomea. Digiverotusta koskevat esitykset korostavat asiakkaiden ja markkinoiden merkitystä arvon 
muodostumisessa ja verotusoikeuden jakajana. CCCTB-direktiivissä konsernin konsolidoitu veropohja 
jaettaisiin kaavamaisesti huomioimalla yhtä suurella painoarvolla seuraavat kolme seikkaa: työvoima 
(lukumäärä sekä palkkasumma), myynti määränpäävaltioon sekä aineelliset omaisuuserät. Konsernin 

aineetonta omaisuutta ei lainkaan huomioida jakokaavassa.  
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Verosopimus on keskeinen tapa hallita lähdevaltion verotusoikeutta ja samalla 

kaksinkertaisen verotuksen riskiä. Toisaalta, uusia verosopimuksia tavoiteltaessa 

tulee huomata, että verosopimuksen olemassaolo saattaa nostaa riskiä 

kaksinkertaisesta verotuksesta, jos lähdevaltio ei noudata sopimusta taikka tulkitsee 

sitä tavalla, jota Suomi ei hyväksy. Kuten edellä on selvitetty 

verosopimuksettomassa tilanteessa Suomi aina hyvittää ulkomaan veron siltä osin 

kuin siitä maksetaan Suomen veroa. Verosopimustilanteessa Suomi ei lainkaan 

hyvitä ulkomaan lähdeveroa, jos Suomi katsoo sen perityn verosopimuksen 

vastaisesti. 

 

Jäsenkyselyssä verosopimuksen solmimista toivottiin varsinkin kuuden valtion 

kanssa: Taiwanin, Kolumbian, Chilen, Ecuadorin, Perun ja Kenian. 

 

Tyypillisesti verosopimuksista on suomalaisille yrityksille etua, jos lähdevaltion 

sisäisen lainsäädännön mukainen lähdevero on hyvin korkea.   

 

Verosopimusten sisällön osalta Suomen tulisi pyrkiä edellisessä kappaleessa 

esitettyihin tavoitteisiin. Suomen pitäisi pyrkiä selventämään ohjelmistotulon 

käsitettä ja neuvottelemaan rojaltitulot lähdeverosta vapaaksi tai ainakin soveltuva 

veroprosentti mahdollisimman alhaiseksi.  

 

Jäsenkyselyssä vastaajilta kysyttiin kokemuksia ongelmallisista maista. 

Verosopimusmaita, joiden kanssa useammalla kuin yhdellä vastaajalla oli ollut 

ongelmia lähdeverotukseen liittyen, olivat Kiina, Intia, Brasilia ja Japani. Muita 

mainittuja maita olivat Korea, Vietnam, Puola, Italia, Indonesia ja Egypti.   

 

Kiina, Intia, Brasilia ja Japani ovat suuria talouksia, joiden kanssa suomalaisilla 

yrityksillä on kokemuksemme mukaan paljon liiketoimintaa ja joista maksetaan jo 

nyt paljon ohjelmistotuloja Suomeen. Suomen tulisi edetä verosopimusten 

uudelleenneuvotteluissa ensisijaisesti näiden valtioiden kanssa.  

 

Joillakin valtioilla on verosopimuksissaan määräykset pakollisesta 

välimiesmenettelystä niitä tilanteita varten, joissa sopimusvaltiot ovat eri mielisiä 

verosopimuksen tulkinnasta. Verosopimuksessa määritellään tällöin puitteet, joiden 

rajoissa valtioiden on päästävä ratkaisuun asiassa. Suomenkin tulee pyrkiä 

ottamaan omiin kahdenvälisiin verosopimuksiin mahdollisimman laajasti 

käyttöön pakollinen välimiesmenettely, jossa sitovasti ratkaistaan 

asianomaisten valtioiden mahdolliset tulkintaerimielisyydet.33 

                                                      

 
33 OECD:n BEPS-projektin tuloksena syntyneessä ns. monenkeskisessä yleissopimuksessa (MLI) on 
valtioille annettu mahdollisuus ottaa sovellettavaksi ns. pakkoarbitraatio eli pakollinen 
välimiesmenettely. Suomi on ottanut pakkoarbitraation käyttöön eräin varauksin, useita keskeisiä maita 
on kuitenkin jättäytynyt ulkopuolelle. 
Myös EU on antanut direktiivin välimiesmenettelystä, joka koskisi verosopimustilanteissa aiheutunutta 
kaksinkertaista verotusta (Council Directive (EU) 2017/1852 of 10 October 2017 on tax dispute 
resolution mechanisms in the European Union). Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin sisältö 
kansallisesti voimaan 1.7.2019 mennessä. 
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6.4 Kansalliset ratkaisuvaihtoehdot 

Suomella on luonnollisesti mahdollisuus muuttaa omaa verolainsäädäntöään siten, 

että se paremmin huomioi ulkomailla pidätetyt lähdeverot. Nykyisin merkittävä 

ongelma on se, että Suomi ei mitenkään huomioi ulkomaan lähdeveroa, jos Suomi 

katsoo sen perityn verosopimuksen vastaisesti. Tilanne on yrityksen kannalta 

ratkaisevasti huonompi kuin vastaavanlainen lähdeverotettu tulo ei-

verosopimusmaasta. Tällöin lähdevero hyvitetään Suomessa maksetun veron 

määrään saakka. 

 

Suomen tulisi muuttaa verolainsäädäntöään siten, että yritykset saisivat 

halutessaan vähentää verosopimusvaltioissa pidätetyn lähdeveron kuluna 

verotuksessaan. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 10.000 euron lähdevero 

vähentäisi yhtiön yhteisöveron määrää 4.000 eurolla (verokanta 20 %). Tämä on 

veronsaajalle selvästi edullisempi vaihtoehto kuin koko 10.000 euron vähentäminen 

Suomessa maksettavasta verosta.  

 

Nykyinen tilanne, jossa yritys ei saa mitenkään vähentää sen liiketoiminnasta 

johtuvaa ulkomaan veroa on kohtuuttoman ankara. Vähentäminen kuluna vastaisi 

esimerkiksi kiinteistöveron käsittelyä. 

 

Jäsenkyselyssä lähdeveron vähentäminen kuluna oli yksi kolmesta eniten 

kannatusta saaneesta vaihtoehdosta. 

 

Joissain tilanteissa ulkomaan lähdeverojen nykyinen viiden vuoden käyttöaika voi 

muodostaa yrityksille esteen verojen hyvittämisille. Tällainen tilanne voi johtua 

esimerkiksi yrityksen tappiollisuudesta, jolloin Suomeen ei tältä ajalta kerry 

verotettavaa tulosta. Tappiollisuus on tyypillistä esimerkiksi start-up yrityksille niiden 

toiminnan alkuvuosina. Suomi voisi helpottaa tilannetta pidentämällä ulkomaan 

lähdeverojen käyttöaikaa viidestä vuodesta 10 vuoteen. Suomi voisi myös sallia 

yrityksille mahdollisuuden vähentää ulkomaan lähdeverot kuluina ennen Suomessa 

vahvistettuja tappioita. On ilmeistä, että ylimääräinen kustannus lähdeveroista voi 

muodostua merkittäväksi rasitukseksi nimenomaan yrityksille, joille toiminta on 

tappiollista. 

6.5 Yhteenveto ratkaisuvaihtoehdoista 

Verosopimusten uudelleen neuvotteleminen vie tyypillisesti muutamia vuosia ja 

sopimukseen pääseminen luonnollisesti vaatii vastapuolen suostumista. Pidemmällä 

tähtäimellä Suomen tavoitteena tulisi olla ohjelmistotulon määritteleminen 

verosopimuksiin ja lähdeverotusoikeuden poistaminen rojalteilta tai ainakin 

lähdeveroprosentin alentaminen. Suomen tulisi edetä asian kanssa heti. Kehitys 

OECD:ssä ja EU:ssa saattaa tuoda yleistä painetta verosopimusten muuttamiseen 

nopeallakin aikataululla. Suomelle olisi edullista, jos se olisi valmiiksi saanut, edes 

alustavasti, neuvoteltua ohjelmistotuloa koskevat muutokset.  

 

Verosopimusten muuttaminen auttaisi merkittävästi Suomen teknologia-alan 

yrityksiä. Liiketoimintamallien muuttuessa tämä koskisi yhä enenevässä määrin 

myös perinteistä teollisuustoimintaa harjoittavia yrityksiä.   
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Koska kaksinkertainen verotus saattaa tällä hetkellä kohdistua hyvin ankarasti 

joihinkin yrityksiin, Suomen tulisi lyhyen aikavälin ratkaisuna ottaa sisäiseen 

lainsäädäntöön mahdollisuus vähentää ulkomailla pidätetty lähdevero kuluna ja 

oikeus vähentää lähdeverot ennen verotuksessa vahvistettuja tappioita. Tällaisen 

kansallisen ratkaisun Suomi pystyy tekemään ilman muiden valtioiden 

myötävaikutusta. 

 

Ratkaisuvaihtoehdot voidaan listata tiivistetysti seuraavasti: 

 

Verosopimusverkoston laajentaminen 

 

 Suomen tulisi laajentaa verosopimusverkostoaan. Teknologiateollisuus ry:n 

jäsenyritysten mukaan sopimus tulisi solmia muun ohessa Taiwanin, 

Kolumbian, Chilen, Ecuadorin, Perun ja Kenian kanssa. 

Verosopimusten neuvotteleminen uudelleen 

 

 Koska Suomi on rojaltitulojen nettosaaja, Suomen veropolitiikan lähtökohta 

tulisi olla pyrkiä verosopimuksissa poistamaan lähdevaltion verotusoikeus 

rojalteilta tai vähintään alentamaan soveltuvaa lähdeveroprosenttia.  

 

 Joka tapauksessa tietokoneohjelmistoista saadun tulon määritteleminen tulisi 

tehdä kaikkiin verosopimuksiin niin selvästi, että lähdevaltion ja Suomen 

veroviranomaisille ei tulisi erilaisia tulkintoja saaduista tuloista.  

 

 Suomen tulee pyrkiä ottamaan omiin kahdenvälisiin verosopimuksiin 

mahdollisimman laajasti käyttöön pakollinen välimiesmenettely, jossa 

sitovasti ratkaistaan asianomaisten valtioiden mahdolliset 

tulkintaerimielisyydet. 

 

 Kiina, Intia, Brasilia ja Japani ovat suuria talouksia, joiden kanssa 

suomalaisilla yrityksillä on kokemuksemme mukaan paljon liiketoimintaa, 

mutta joiden kohdalla on havaittu ongelmia lähdeverotuksen kanssa. Suomen 

tulisi edetä verosopimusten uudelleenneuvotteluissa ensisijaisesti näiden 

valtioiden kanssa. 

 

Kansalliset ratkaisut 

 

 Suomi voisi helpottaa yritysten asemaa pidentämällä ulkomaan lähdeverojen 

käyttöaikaa viidestä vuodesta 10 vuoteen.  

 

 Suomi voisi myös sallia yrityksille mahdollisuuden vähentää verotuksessa 

ulkomaan lähdeverot ennen Suomessa vahvistettuja tappioita. 

 

 Suomen tulisi muuttaa verolainsäädäntöään siten, että yritykset saisivat 

halutessaan vähentää verosopimusvaltioissa pidätetyn lähdeveron kuluna 

verotuksessaan silloin kun vero ei muuten tule hyvitetyksi. 
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LIITTEET 

Kotimaista oikeuskäytäntöä 

 

KHO:2011:101  

Yhtiö oli luovuttanut Japanissa, Kiinan kansantasavallassa ja Korean Tasavallassa asuville 

asiakkailleen oikeuden kehittämänsä tietokoneohjelman käyttöön. Tietokoneohjelmat oli 

toimitettu asiakkaille CD-ROM-levyillä, joilta ohjelma oli ollut asennettavissa asiakkaiden 

tietokoneille. Asiakkaat olivat käyttäneet tietokoneohjelmaa liiketoiminnassaan. Asiakkailla 

ei ollut oikeutta myydä tai levittää tietokoneohjelmistoa edelleen. Yhtiön asiakkailtaan 

saamia suorituksia pidettiin Suomen ja Japanin, Kiinan kansantasavallan sekä Korean 

Tasavallan välisten verosopimusten 7 artikloissa tarkoitettuina liiketuloina. 

 

KVL:016/2012  

Yhtiö suunnitteli perustavansa Intiaan tytäryhtiön, jonka kanssa se solmisi 

lisenssisopimuksen. Lisenssisopimuksen perusteella tytäryhtiö saisi rinnakkaisen ja 

rajoitetun oikeuden määrätä sopimukseen kuuluvista tietokoneohjelmistojen 

tekijänoikeuksista. Tytäryhtiöllä olisi lisenssisopimuksen perusteella oikeus valmistaa 

tietokoneohjelmistoista uusia kappaleita, muokata ja kehittää niitä sekä myydä niitä 

asiakkailleen. Solmittavalla lisenssisopimuksella tytäryhtiölle myönnettäisiin lisenssi yhtiön 

patentteihin, patenttihakemuksiin ja tietotaitoon. Intialaisen tytäryhtiön 

ohjelmistoräätälöinnistä mahdollisesti syntyvät immateriaalioikeudet kuuluisivat 

tytäryhtiölle.  

Lisenssisopimuksessa sovittaisiin edellä olevan lisäksi yhtiön tytäryhtiölle tarjoamista 

tukipalveluista ja välittömästi lisenssin hyödyntämiseen liittyvistä palveluista, joiden osuus 

kokonaissopimuksesta olisi hyvin vähäinen. Koska nämä palvelut olisivat oheispalveluja, 

joiden tarkoituksena olisi tukea myönnettyjen lisenssien hyödyntämistä, niiden katsottiin 

liittyvän olennaisena osana lisensointisopimukseen. 

Hakemuksessa kuvatuissa olosuhteissa sopimuksen katsottiin koskevan tekijänoikeuden 

osittaisluovutusta. Yhtiön saamia suorituksia oli pidettävä verosopimuksen 12 artiklassa 

tarkoitettuna rojaltitulona. Intiassa pidätetty lähdevero oli hyvitettävä Suomessa 

kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain mukaisesti. 

 

KHO 15.11.2016 T 4882 (ei-julk)  

Suomalainen A Oy oli lanseeraamassa mobiilipeliä ja Kiinan markkinoita varten A Oy teki 

sopimuksen kiinalaisen B Co:n kanssa. Sopimuksen nojalla B Co:lle syntyi ei-eksklusiivinen 

ja ei-siirrettävissä oleva rajoitettu lisenssioikeus kyseiseen tekijänoikeudella suojattuun 

ohjelmistoon, joka oli voimassa manner-Kiinassa sopimuskauden ajan.  B:llä oli oikeus 

näyttää sovelluksen sisältöä, kopioida, myydä tai tarjota myytäväksi sekä hoitaa 

sovelluksen jakelu sovelluskaupoissa sekä käyttää sovelluksen sisältöä tai sen osia 

yllämainittuihin tarkoituksiin A Oy:n tapauskohtaisella ennakkohyväksynnällä. A Oy omisti 

sopimuksen perusteella edelleen kaikki oikeudet sovellukseen ja sen muunnelmiin, eikä B 

Co:lle jäänyt mitään sovellukseen liittyviä oikeuksia sopimuskauden jälkeen.  

Sekä verohallinto että hallinto-oikeus katsoivat jakelija B Co:n maksamat korvaukset 

liiketuloksi rojaltien sijaan. KHO kuitenkin katsoi kyseiset A:lle osoitetut korvaukset 

rojalteiksi OECD:n malliverosopimuksen 12 artiklan kommentaarin 13.1 kappaleen nojalla, 

sillä yhtiöiden välisen sopimuksen mukaisesti B Co:lla katsottiin olleen oikeus näyttää 

sovellusta saattamalla se yleisön saataville sekä myydä, tarjota myytäväksi, kopioida ja 

jakaa sovellusta. Tämän perusteella suoritukset oli katsottava korvaukseksi osittaisen 

tekijänoikeuden luovutuksesta eli rojaltiksi. Suomen ja Kiinan välistä verosopimusta oli 

siten tulkittava niin, että B Co:n suoritukset olivat rojaltia. Siten näistä tuloista Kiinassa 

pidätettävät lähdeverot voitiin hyvittää Suomessa maksuunpantavasta tuloverosta 

kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain nojalla. 
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KHO 11.11.2016 T 4823 (ei-julk)  

Suomalainen yhtiö oli saanut verovuosilta 2004 – 2008 tuloja Kiinasta, Japanista, Intiasta, 

Saksasta, Argentiinasta ja Slovakiasta. Yritys oli myynyt Argentiinassa ja Slovakiassa 

asuville asiakkailleen televerkkoja niihin liittyvine ohjelmistoineen. Oheisten ohjelmistojen 

osalta asiakkaille oli myönnetty käyttöoikeus. Argentiinasta ja Slovakiasta saatujen tulojen 

peruste oli ollut tietoliikenneverkon myyntiin liittyvien aineettomien oikeuksien lisensointi. 

Hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön valituksen Konserniverokeskuksen toimittamaa yhtiön 

tuloverotusta koskien Indonesiasta, Argentiinasta ja Slovakiasta ohjelmistoista saatujen 

suoritusten osalta. Kiinan, Japanin, Intian ja Saksan tulojen osalta Helsingin HAO 

puolestaan osittain hylkäsi ja osittain hyväksyi valitukset. Hylättyjen valitusten osalta 

suoritukset katsottiin liiketuloksi, eikä lähdeveroa siten voitu hyvittää.  Valitusluvat 

KHO:een myönnettiin ainoastaan Slovakian ja Argentiinan osalta.  

Slovakian osalta KHO totesi, että Suomen ja Slovakian välisessä verosopimuksessa on 

nimenomaisesti määritelty myös ohjelmistojen käyttämisestä tai käyttöoikeudesta saadut 

tulot rojalteiksi. Siten Slovakiassa suoritetut lähdeverot on verosopimuksen sanamuodon 

mukaisen tulkinnan perusteella luettava rojalteiksi. Argentiinan osalta puolestaan KHO 

totesi, että Suomen ja Argentiinan välisessä verosopimuksessa on erikseen todettu 

tietokoneohjelmiston käyttämisestä tai käyttöoikeudesta maksettujen suoritusten omaavan 

rojaltin luonteen. Tästä johtuen KHO toteaa, että yhtiön saamat suoritukset Argentiinasta 

on katsottava kuuluvan rojaltien määritelmän piiriin. Täten yhtiön Argentiinasta ja 

Slovakiasta saamat suoritukset oli siten katsottava rojalteiksi ja niistä pidätetyt verot voitiin 

vähentää samasta tulosta Suomessa maksettavasta verosta. 
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