
KUSTANNUS YRITYKSILLE?
ONGELMA JA SEN LAAJUUS

MISTÄ ON KYSE?
KAKSINKERTAINEN VEROTUS

Suomi on useilla mittareilla mitattuna 
teknologian kärkimaita niin Euroopassa 
kuin koko maailmassa. Digitalisaatio on 
edennyt Suomessa pitkälle ja Suomessa 
on paljon tähän liittyvää aineetonta 
omaisuutta.

Tietokoneohjelmistoista ulkomailta 
saatuihin tuloihin on pitkään liittynyt riski 
kaksinkertaisesta verotuksesta. Tuloista 
on voitu pidättää ulkomailla bruttotuloon 
kohdistuva lähdevero. Suomi yrityksen 
asuinvaltiona ei kuitenkaan aina 
huomioi ulkomaille maksettua veroa. 

Yrityksen maksettavaksi on saattanut 
jäädä samasta tulosta sekä ulkomaan 
lähdevero että Suomessa nettotulosta 
peritty yhteisövero. 

Ohjelmistotulojen kaksinkertaisen 
verotuksen keskeinen syy on vaikeus 
riidattomasti määritellä, onko kyse 
rojaltista (lähdevaltiolla oikeus verottaa) 
vai liiketulosta (lähdevaltiolla ei oikeutta 
verottaa). Asianomaisilla valtioilla voi 
olla eri näkemys luokittelusta ja siten 
lähdevaltion verotusoikeudesta.

Ohjelmistotulojen 
kaksinkertainen verotus 

Ongelman laajuutta on selvitetty 
Teknologiateollisuus ry:n jäsenille 
tehdyllä kyselyllä. Kysely toteutettiin 
maalis-huhtikuussa 2018. Kyselyyn 
vastasi 62 yritystä.

Kaksinkertaisen verotuksen yhteismäärä 
vuosina 2012 – 2016 oli vastausten 
mukaan lähes kolmesataa miljoonaa 
euroa.

Yritysten tällä hetkellä käytettävissä 
olevat oikeussuojakeinot on todettu 
riittämättömiksi. 

Kaksinkertaisen verotuksen 
yhteismäärä vuosina 2012 – 2016 
oli Teknologiateollisuus ry:n 
jäsenkyselyyn vastanneilla yrityksillä 

281 002 000 euroa

Ongelma ja ratkaisuehdotuksia

Kuva: Lähdevero ulkomailla. Huomioiko Suomi?



MITÄ VOIMME TEHDÄ?
RATKAISUVAIHTOEHDOT

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT?
ONGELMA LAAJENEE EDELLEEN

Ongelma on tähän asti koskenut lähinnä 
teknologiayrityksiä. Liiketoimintamallien 
muuttuessa ongelma laajenee yhä 
enenevässä määrin koskemaan 
myös perinteistä teollisuustoimintaa 
harjoittavia yrityksiä. Digitalisaation myötä 
uusien teknologioiden ja ohjelmistojen 
rooli on jo nyt muodostunut keskeiseksi 
monen perinteisen teollisuusyrityksen 
ydinliiketoiminnassa.

On oletettavaa, että tulevaisuudessa 
erityyppisten käyttökorvausten ja 
rojaltien määrä kasvaa. Jäsenkyselyn 
tulos tukee tätä näkemystä.

Suomen passiivista suhtautumista 
tähän yhä laajenevaan haasteeseen ei 
voida pitää riittävänä. Kaksinkertaisen 
verotuksen ongelma vaatii uusia 
ratkaisuja. 

Kansainväliset ratkaisut
• Tietokoneohjelmistoista saadun tulon 

määritteleminen tulisi tehdä vero-
sopimuksissa niin selvästi, että lähde-
valtion ja Suomen veroviranomaisille 
ei tulisi erilaisia tulkintoja saaduista 
tuloista. 

• Kaksinkertaisen verotuksen 
vähentämiseksi Suomen tulisi pyrkiä 
verosopimuksissa alentamaan rojaltitu-
loihin soveltuvaa lähdeveroprosenttia, 
tai jopa poistamaan rojaltitulojen lähde-
verotus. Mitä enemmän ulkomaan läh-
devero alittaa Suomen tuloveron, sitä 
enemmän Suomeen kertyisi verotuloja.

• Suomen tulee pyrkiä ottamaan omiin 
kahdenvälisiin verosopimuksiin mah-
dollisimman laajasti käyttöön pakol-
linen välimiesmenettely, jossa sitovasti 
ratkaistaan asianomaisten valtioiden 
mahdolliset tulkintaerimielisyydet.

• Suomen verosopimusverkoston 
laajentaminen. Teknologiateollisuus 
ry:n jäsenyritysten mukaan sopimus 
tulisi solmia muun ohessa Taiwanin, 
Kolumbian, Chilen, Ecuadorin, Perun ja 
Kenian kanssa.

Kansalliset ratkaisut
• Suomi voisi helpottaa yritysten asemaa 

pidentämällä ulkomaisten lähdeveron 
hyvitysten käyttöaikaa viidestä vuodes-
ta kymmeneen vuoteen. 

•  Suomi voisi myös sallia tappioita 
tehneille yrityksille mahdollisuuden 
vähentää verotuksessa ulkomaan läh-
deverot ennen vahvistettuja tappioita.

• Suomen tulisi muuttaa verolain-
säädäntöään siten, että yritykset 
saisivat halutessaan vähentää vero-
sopimusvaltioissa pidätetyn lähdeveron 
kuluna verotuksessaan silloin kun vero 
ei muuten tule hyvitetyksi.
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