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Teknologiateollisuus ry:n T&K-verokannustinmalli 21.11.2022 

Suomeen tarvitaan laaja tutkimus- ja kehitystyön (T&K) verokannustin, joka tukee 
erityisesti pk- ja midcap-yritysten innovaatiopanostusten lisäämistä. Lähes kaikissa 
muissa OECD-maissa kannustin on jo. Kun yritys voi tehdä T&K-menoista 
ylimääräisen verovähennyksen, syntyy kannuste toiminnan kasvattamiseen 
Suomessa. Tarvitsemme T&K-panostuksia päästäksemme vähähiilitavoitteisiin ja 
irtautumaan fossiilisesta energiasta. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan mukaan 
T&K-verokannustimet voivat lisätä merkittävästi yksityisiä T&K-panostuksia ja 
patentointia.

1 Verokannustimen yleiset perusteet  
Kannustin on pysyvä, selkeä, ennustettava ja hallinnollisesti kevyt. 
Kannustin on toimiala- ja teknologianeutraali, ja neutraali myös yrityksen koon 
suhteen. Kannustimessa ei tule olla konsernikohtaista eurorajaa, vaan 
Suomen verojärjestelmän perusperiaatteen mukaisesti perustua 
erillisyhtiöverotukseen. 

2 Verokannustimen piirissä olevat T&K-kulut  
Kannustin on hyväksytyn kulupohjan osalta laajapohjainen, ja kattaa 
seuraavat kulut:  

1. Yrityksen omasta T&K-toiminnasta aiheutuneet palkka- ja 
sivukulut.  
2. Alihankintana ostettujen T&K-palvelujen kulut, ilman 
rajausta tutkimusorganisaatioihin. T&K-verovähennyksen saa tällöin 
tehdä palvelun ostanut yhtiö.   

3 Lisävähennyksen määrä  
Verotettavasta tulosta tehtävän lisävähennyksen määrä on 100 % 
vähennyksen piirissä olevista T&K-kuluista. Tällöin osakeyhtiön verotuksessa 
kannustimen verohyöty olisi 20 % kannustimen piirissä olevista kuluista.  

4 Lisävähennyksen rakenne  
Verokannustin perustuu yrityksen koko T&K-toimintaan, ei vain T&K-
toiminnan lisäykseen esimerkiksi aiempaan vuoteen nähden. Kannustin ei 
siis ole ns. inkrementaalinen. Näin on seuraavista syistä:  

 Kaikki T&K-toiminta on kannatettavaa. Tasaiset T&K-investoinnit 
ovat yhtä tärkeitä kuin alati kasvavat. Esimerkiksi investoinnit 
digivihreään uudistamiseen ovat hyvinvoinnin ja yhteiskunnan sekä 
koko maailman kannalta elintärkeitä, vaikka T&K-investoinnit eivät 
kasvaisi joka vuosi.   
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 T&K-toiminnan tulee olla tuloksellista. Lopputulos pitää saada 
tuotantoon ja myyntiin. Siksi ei pidä vaatia T&K-toiminnan jatkuvaa 
kasvua.   
 Inkrementaalisessa mallissa verrataan T&K-kuluja vuosittain 
vertailuarvoon. Tämä on hallinnollisesti raskaampi, epäselvempi ja 
ennakoimattomampi malli.   
 Yritykset, jotka ovat investoineet aina voimakkaasti T&K-
toimintaan, putoaisivat pian inkrementaalisen tuen ulkopuolelle (esim. 
startup-yritykset).  

5 Verokannustin ottaa huomioon tappiolliset yritykset  
Verokannustin kasvattaa tappiollisella yrityksellä verotuksessa 
vähennyskelpoista tappiota. Tappio voidaan vähentää tulevista voitoista 
pääsääntöisesti kymmenen vuoden ajan.  

6 Verokannustin ei edellytä erillisen tutkimushankkeen määrittelemistä  
Verokannustimessa ei ole hankevaatimusta tai 
projektisuunnitelmavaatimusta. Malli kattaa lain voimaantulon jälkeen 
aiheutuneet vähennyksen kattamat kulut, riippumatta siitä, onko ko. tutkimus- 
tai kehitystyö alkanut ennen vai jälkeen lain voimaantulon.  

7 Verokannustin täydentää suoraa T&K-rahoitusta  
Suora T&K-rahoitus on yrityksille erittäin tärkeää, eikä 
verovähennysinstrumentti ole ristiriidassa Business Finlandin ja ELY-keskusten 
tuki-instrumenttien kanssa.  

Julkisella T&K-rahoituksella katetut kulut eivät oikeuta verokannustimeen. 
Siten, jos yritys saa suoraa julkista T&K-tukea, tuen määrä leikkaa T&K-
verokannustimen piirissä olevaa kulupohjaa.  

8 Verokannustin ei ole päällekkäinen määräaikaisen T&K-lisävähennyksen 
kanssa  

Verokannustin ei johda kaksinkertaisen lisävähennyksen myöntämiseen 
minkään kulujen osalta. Jos alihankintalaskun perusteella on myönnetty 
nykyisellään voimassa olevan, määräaikaisen T&K-lisävähennyksen mukainen 
vähennys, se ei oikeuta nyt tarkasteltavaan uuteen verokannustimeen.  


