Lausunto
L
VATT/83/07
V
.01/2018
4.4.2018
4

valtiovarain
nministeriö@
@vm.fi

Lausunto
o valtiovarrainministteriölle ko
omission digiveroeh
d
hdotuksessta;
VM/621//03.01.00//2018
Valtiovarain
nministeriö on
o pyytänyt lausuntoa kkomission diigiveroehdottuksista, jotkka sisältävät ehdotuksett
neuvoston direktiiveikksi koskien merkittävä n digitaalissen läsnäolo
on yritysveerotusta sekkä tiettyjen
n
digitaalisiin palveluihin liittyvän liike
evaihtoveronn verotusta.
Lausunnon ovat valmisttelleet Seppo
Ropponen.
o Kari ja Olli R

1. Esiityksen siisältö lyhy
yesti
Euroopan kkomissio ehd
dottaa kahde
essa direktiivviesityksessäään uusia säännöksiä diggitaalisen liikketoiminnan
n
verotukseen
n. Esityksillä komissio pyyrkii mukautttamaan yrityysverotusta digitalisaatio
d
n asettamiin
n haasteisiin..
1
Ensimmäiseessä esityksessä ehd
dotetaan k iinteän toiimipaikan käsitettä tääydentävää säännöstää
merkittävässtä digitaalissesta läsnäo
olosta sekä kuvaillaan yleiset
y
peria
aatteet voitttojen verotu
usoikeuksien
n
jakautumiseesta jäsenvaltioiden välillä näissä tilaanteissa. Esityyksen mukaa
an yhteisöveerotuksen soveltamiseksii
merkittävän digitaalisen
kiinteän toiimipaikan kaatsotaan ole
evan olemasssa, jos liikettoimintaa ha
arjoitetaan m
n
läsnäolon kkautta. Merrkittävä digittaalinen lässnäolo puole
estaan katso
otaan syntyv
yvän jäsenva
altioissa, joss
liiketoiminta kokonaan tai osittain koostuu diggitaalisten palvelujen
p
ta
arjoamisestaa digitaalisen
n rajapinnan
n
välityksellä ja jos vähintään yksi seuraavista
s
perusteista täyttyy (etu
uyhteysyrityssten peruste
eiden osaltaa
huomioidaaan koko yrityysjoukko):
1. Tulo
ot, jotka saadaan digitaalisten palvel ujen tarjoam
misesta käyttäjille, ovat yyli €7M verokkautena
2. Digitaalisten palvelujen käytttäjien lukum
määrä jäsenvvaltiossa on yli
y 100 000 vverokautena
3. Digitaalisia palvveluja koskevvien liiketoim
mintasopimusten lukumäärä on yli 3 0000.
Toinen Kom
mission direektiiviesitys2 koskee digiitaalisten paalvelujen ve
erottamista. Ehdotettu digitaalisten
n
palveluiden vero (DPV
V) on väliaikainen ja kkohdistuu tiettyihin
t
dig
gitaalisten ppalvelujen suorituksista
s
a
saatavaan lliikevaihtoon
n. Veron on tarkoitus koohdistua liikkevaihtoon, joka muodoostuu toimin
nnasta, jossaa
käyttäjillä o
on suuri roo
oli arvonmuo
odostuksessaa. Tällaisekssi katsotaan esimerkiksi internetissä
ä sijaitsevan
n
1
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mainospaikkan myyntittulot, digitaalisten palvveluiden väälittämisestä saatavat tulot ja kä
äyttäjädatan
n
ot. Esityksen
n mukaan verovelvollissia ovat yhteisöt (konssernit, jos yhteisö osaa
myynnistä saadut tulo
konsernia), joiden:
1. Maailmanlaajuisten tulojen kokonaismääärä ylittää tilivuonna €750M ja
2. Euroopan Union
nissa saama verotettavieen tulojen ko
okonaismäärä
ä ylittää tilivvuonna €50M
M
Digitaalisten
n palveluideen tulojen verottamiseessa käytetttävä veroaste on esityyksen muka
aan 3 % jaa
verotuottoaarvio €5M. Osuus,
O
jota ko
ohdellaan kuussakin jäsen
nvaltiossa saatuna tulonaa, määräytyyy jakokaavan
n
mukaan jon
nka tekijät liitttyvät palve
eluiden käytttäjien lukumäärään kussa
akin valtiossaa. Mainontaan liittyvissää
palveluissa osuus määäräytyy mainosten e siintymiskertojen muka
aan, vuorovvaikutusmah
hdollisuuksiaa
äyttäjien lukkumäärään mukaan jaa
tarjoavissa digitaalisisssa palveluissa transakt ioita suoritttaneiden kä
aineiston siirroissa tämään taustalla olevan
o
käytttäjien lukumääärään muka
aan.
Jäsenvaltioiiden on so
ovellettava direktiiviesity
d
ysten säänn
nöksiä 1. päivästä
p
tam
mmikuuta 2020
2
alkaen
n
verokausiin, jotka alkavat mainittun
na päivänä taai sen jälkeen
n.

2. Ta
austaa
Yhteisöjen voittoihin, niin digitaa
alisen liikettoiminnan kuin
k
muihin
nkin, kohdisstuu nykyjärjestelmässää
yhteisövero
o. Se, kuinka näiden vo
oittojen verootusoikeude
et jakautuvat maiden vvälillä perusttuu nykyisin
n
lähdevaltiop
periaatteeseeen. Tämän periaatteenn mukaan voittojen
v
verotusoikeud en katsotaa
an kuuluvan
n
maalle, josssa yhtiön verotuksellin
nen kotipai kka on tai jossa se harjoittaa liiiketoimintaa
a kiinteästää
toimipaikassta. Kiinteän toimipaikan
n käsitteen voidaankin näin katsoa olevan lähddevaltioperia
aatteen yksii
toteutustap
pa. Digitalissoituminen muodostaa haasteen nykyisen verojärjesteelmän kannalta, koskaa
digitaalista tekniikka hyyödyntävät liiketoimintam
mallit eivät välttämättä
v
vaadi
v
fyysisttä läsnäoloa eivätkä näin
n
mipaikkaa. Ve
erotusoikeuss ei siksi jää aina maalle, jonka kulutttajat ja yritykset asioivatt
muodosta kkiinteää toim
ja käyvät kkauppaa diggitaalisilla alustoilla.3 Vaastatakseen tähän haassteeseen Euuroopan kom
missio pyrkiii
direktiiviesityksillään korjaamaan järjestelmäää, mutta ku
uitenkin säilyyttäen lähddevaltioperiaatteen. Sen
n
än toimipaiikan käsitetttä kattamaan myös m
merkittävän digitaalisen
n
ratkaisumallli on laajentaa kiinteä
läsnäolon. Esittelemällä uuden indikaattorin taloudelliselle läsnäololle komissioo pyrkii ede
esauttamaan
n
verotuksen kohdentam
mista sinne missä arvo muodostuu
u. Komission
n tulkinnan mukaan markkinoinnin
n
kohdentaminen alustojeen käyttäjille
e, käyttäjätieetojen prosessoiminen ja
a hyödyntäm
minen markkinoinnissa jaa
välityspalveelujen tarjoam
minen ovat arvoa
a
luovia tapahtumia jotka voidaa
an paikallistaaa käyttäjien
n kotimaihin..
Uusien sään
ntöjen avullaa pyritään vahvistamaann sidettä rajat ylittävää toimintaa h arjoittaville digitaalialan
n
yrityksille eei‐fyysisen kaupallisen
k
läsnäolon ttapauksessa. Lisäksi essityksessä vaahvistetaan periaatteett
voittojen ko
ohdentamiseesta digitaallialan yrityksseen. Tälle nähdään tarrvetta, koskaa digitaaliala
an yrityksen
n
arvonmuod
dostuksen katsotaan poikkkeavan muidden alojen arvonmuodosstuksesta.
Digitaalisia palveluita tarjoavat yrittykset muoddostavat myö
ös toisenlaissen haasteenn. Komission
n laskelmien
n
den (digiyrityysten) keskim
määräinen efektiivinen veroaste
v
on noin puolett perinteisen
n
mukaan diggitaaliyhtiöid
talouden yrritysten vero
oasteesta.4 Jo
otta digiyrityysten maksam
mien verojen
n osuus tulis i lähemmäs perinteisten
n
3

OECD:n BEEPS‐projektin toimenpide 1 (Action 1) kkiinnittää huomion juuri digitaalisen toim
minnan haastteisiin. (OECD
D
2015)
4
Digital Taxaation: Commisssion propose
es new measuures to ensure
e that all com
mpanies pay faair tax in the EU; European
n
Commission ‐ Press releasse, Brussels 21
1.3.2018
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yritysten veerotusta ja näin
n
verojärjjestelmää, joossa jokaine
en yritys maksaisi verojaa reilun osuu
uden verran
n
(fair share)), komissio näkee aihetta asettaa eerillinen väliaikainen ve
ero digitaalissten palvelu
uiden kauttaa
saaduille tu
uloille. Esitykksessä nähdä
ään, että maaailmanlaajuinen toimeen
npano olisi ttavoiteltavaa
a, mutta olisii
hidas tapa edetä ja tästä syystä se katsoo tarkkoituksenmukaiseksi esitellä EU‐tasooisen veron. Myös muitaa
ottojen kon
ntribuution nähdään heikkenevän
h
n
perusteluja tuodaan esityksessä esille: yhtteisöverotuo
tulevaisuud
dessa; jäsenm
maiden yksip
puolisilla pääätöksillä käyyttöön ottam
mat järjestelm
mät voisivat viedä kohtii
sirpaleisempaa verojärjestelmää; ve
ero on helpo sti toimeenp
pantavissa.

3. Esiityksen arrviointi
Merkittävvä digitaa
alinen läsn
näolo
Komission m
mukaan digiitalisoitumisen lisääntym
misen seurau
uksena on lu
uontevaa uloottaa nykyin
nen kiinteän
n
toimipaikan
n määritelm
mä ottamaan
n huomioonn myös me
erkittävä dig
gitaalinen lääsnäolo jäsenvaltioissa..
Merkittävä digitaalinen läsnäolo muodostuu essityksen mukaan, jos vähintään yksii kolmesta määritellystä
m
ä
(
n palvelujenn tarjoamise
esta saatavie
en tulojen, digitaalisten
n palvelujen
n
kynnysarvosta ylittyy (digitaalisten
t digitaalissia palveluja koskevien sopimusten lukumäärä)). Lähtökohttana näiden
n
käyttäjien llukumäärä tai
valinnalle o
on ollut valita nämä riittävän
r
koorkeiksi, jottta ne jättävvät riittävänn varmasti ulkopuolellee
’merkitykseettömät tapaaukset’. Kynn
nysarvot kuittenkin herätttävät kaksi huolenaihett
h
ta. Ensimmä
äinen koskeee
sitä kuinka yritykset muuttavat
m
käyttäytymis
k
stään näiden
n kynnysten
n lähellä väälttääkseen merkittävän
n
digitaalisen läsnäolon. Toinen liittyyy siihen, etttä kynnysarrvot ylittyvät herkemmi n suurten kuin
k
pienten
n
maiden koh
hdalla.
Esitys tuo selkeästi esille merkittävä
ään digitaalisseen läsnäoloon liittyvän
n arvonmuoddostuksen po
oikkeamisen
n
muunlaisestta arvonnou
ususta. Erityiisesti kiinniteetään huom
miota aineettomien hyöddykkeiden merkitykseen,,
joiden erityyinen rooli näkyy
n
myös esityksen ttarjoamissa periaatteissa koskien (m
merkittävän digitaalisen
n
läsnäolon kkautta saatujen) voittoje
en verotusoiikeuden jakaautumista jä
äsenmaiden välillä. Esityys mainitseee
mahdollisina jakotekijö
öinä muun muassa tutkkimus‐, kehittämis‐ ja markkinointtimenot sekä käyttäjien
n
n ja kerätyn
n datan mää
ärän. Jos paainotetaan aineettomien
a
n hyödykkeiiden roolia merkittävän
n
lukumäärän
digitaalisen läsnäolon
n kriteerinä
ä, ensiksi mainittu jakotekijäryhmä (tutkiimus‐, keh
hittämis‐ jaa
markkinointtimenot) tu
untuu perusstellulta. Pi enen maan
n näkökulmasta jakoteekijöiden ke
eskittyminen
n
käyttäjätaso
on suureisiin
n (kuten kaksi viimeksi mainittua), on sen sija
aan hankalaa, koska täm
mä keskittäää
verotuloja ssuuriin maihiin, joissa on paljon palveeluiden käyttäjiä.
Mahdollisteen jakotekijjöiden luetttelo virittäää myös pe
eriaatteellise
en kysymykksen siitä, missä arvo
o
todellisuudeessa muodostuu, siellä missä
m
innovaaatio tehdäään vai siellä missä
m
innovaaation loppu
ukäyttäjä on..
On mahdolllista myös kyysyä, kuinka vankalla pohhjalla on se tulkinta,
t
että
ä maassa A aasuvan käyttäjän vierailu
u
maassa B aasuvan yrityyksen luoma
alla digitaalissella alustalla synnyttää
ä liiketoimin nallisen läsn
näolon juurii
maassa A. Kutakuinkin
n yhtä hyvin
n perustein asetelman voisi
v
väittää
ä olevan se,, että maasssa A asuvatt
m
B sijaitsevalla
s
digitaalisella alustalla. Alustalla ttapahtuva liiketoiminta
l
a
käyttäjät vvierailevat maassa
A.
kytkeytyisi vvahvemmin maahan B ku
uin maahan A
Näyttäisi siis siltä, että esityksen
e
kesskeisten rakeenteiden kässitteellinen perusta
p
ei olee järin vankkka (Devereuxx
r
siitää
ja Vella 2017). Määriteelmät jättävvät tulkinnannvaraa, mikää voi johtaa mm. maideen välisiin riitoihin
näolo vai ei. Myös esitykksen ajankoh
hta herättäää
muodostuuko tiettyyn maahan merkittävä digittaalinen läsn
n siitä, olisikko ollut luon
ntevampaa oodottaa jo käynnissä
k
ole
evien prosesssien edistym
mistä (esim..
kysymyksen
OECD 20188 ja komissio
on CCCTB essitys) ennen ehdotuksen
n tekemistä. Lisäksi olisi syytä pohtia sitä, onko
o
3

kiinteän toimipaikan kääsitteen laajjentaminen paras vaihtoehto vasta
aamaan digittalisaation synnyttämiin
s
n
u
ongelmiin ja mitkä olisivat muut maahdolliset vaihtoehdot. Nykyinenn ehdotuss perustuu
lähdevaltiop
periaatteellee, joka tunne
etusti synnytttää vaikeastti vältettävisssä olevia kannnusteita voitonsiirtoon,,
investointieen sijaintipääätöksiin ja verokilpail uun (Deverreux ja Vella 2017).
Komissio on omissaa
raporteissaaankin arvioin
nut, että kyse
einen järjesttelmä ei ole kestävä
k
pitkä
ällä aikavälill ä.

Digitaalissten palveeluiden veero
Ehdotuksen
n mukaan diggitaalisten palveluiden vvero on luontteeltaan väliaikainen. Lä htökohtaisesti kuitenkin
n
kokonaisvalltaisempi ja pysyväisluontoisempi raatkaisu voisii olla ollut sopivampi. PPerusteluna väliaikaiselle
v
e
ratkaisulle tarjotaan muiden
m
muasssa laajemm
man ratkaisu
un hidasta etenemistä,
e
suppeamma
an ratkaisun
n
n toimien) jo
ohtamista piirstaleisempaan verojärjjestelmään ssekä yhteisö
överotulojen
n
(jäsenmaitten erillisten
uudessa. Näiiden peruste
eiden valossa
a on vaikea nnähdä miksi väliaikainen
n
mahdollistaa heikentymistä tulevaisu
ratkaisu halutaan tuoda juuri nyt. Digitaalistenn palveluide
en verottamiiseen liittyväät hankaluud
dethan ovatt
ossa jo pitkkään. Lisäksi, esimerkikssi veroasteid
den lasku ei ole ollut vviime vuosina erityisen
n
olleet tiedo
voimakasta. Väliaikaiseeksi kaavaillun veron m
myöhempi kumoaminen voi myös osoittautua poliittisestii
vaikeaksi.
Ehdotettu vvero kohdistu
uu liikevaihto
oon. Tämä raatkaisu johtaaa siihen, etttä vero tuleee kohtelemaa
an eri tavoin
n
yhtä voitollisia yrityksiää. Liikevaihto
oon kohdistu vaa veroa perustellaan esityksessä
e
””erinäisillä oikeudellisillaa
rajoituksillaa”, joiden peerusteella pa
ainopisteen on oltava digitaalisten
d
palvelujen suorituksestta saatavien
n
tulojen vero
otuksella (vo
oitosta tehtävvän verotukssen sijaan).
Digitaalisten
n palveluideen veropohjan jakamineen jäsenmaiden välillä perustuu suuurelta osin palveluiden
n
käyttäjien sijaintiin niiin mainonttaan liittyvieen palveluiden, vuorovaikutusmahhdollisuuksia
a tarjoavien
n
digitaalisten
n palveluiden kuin aineiston siirtojeen osalta. Täämän voi nähdä olevan ristiriidassa sen kanssa,,
että digittaalialan yrityksillä
y
erityisesti
e
aineettomatt hyödykkeet ovat keskeisesssä roolissaa
arvonmuod
dostuksessa. Arvonmuod
dostuksen vvoisikin luulla pelkän jakokaavan perusteella tapahtuvan
n
ainoastaan muiden kuin
n palveluntarjoajan konttribuutioiden
n vuoksi. Tällainen jakokkaavan valintta pienentäää
nnovoivan maan
m
veropohjaa verrattuuna jakokaavvaan, jossa myös
m
muut aarvon muodostamisessaa
pienen ja in
mukana oleevat tekijät olisi
o huomioittu jakokaavaassa.
Esitys määrrittelee vero
ovelvollisiksi yhteisöt (kkonsernit), jo
oiden maailmanlaajuisteen tulojen ja
j Euroopan
n
Unionissa saaman verotettavien tulojen kynnyssarvot ylittyvvät (€750M, €50M). Yksii kysymys nä
äihin liittyen
n
maan käyttä ytymistään, jotta jäävät kynnysarvojjen alle ja vä
älttävät näin
n
on kuinka yyritykset tuleevat muuttam
verovelvollisuuden. Esimerkiksi yrittysten toimiintojen sijaintien muutttaminen voi vaikuttaa verotettavan
v
n
n yritysten kääyttäytymise
een liittyvä kysymys
k
kosskee sitä onkko yrityksillää
tulon määrään EU:n sissällä. Toinen
den tulot juuri digitaalisissta palveluista syntyvinää
mahdollistaa pyrkiä vaikuttamaan siiihen näyttäyytyvätkö niid
tuloina, vaii muina tulo
oina (voiko yritys
y
yrittäää naamioidaa digitaalisia palveluita ttoisennäköissiksi). Lisäksii
mys mahdollisista uusista
a veronvälttäämistavoista.
herää kysym

4. Lopuksi
Kumpaankin
n direktiivieesitykseen liiittyy huomaattavia käsittteellisiä kysymyksiä, joiihin ei näytttäisi olevan
n
yksiselitteissiä vastauksiaa. Yksi näistä
ä on digitaalissen läsnäolo
on käsite. Kom
mission arvioo, jonka mukkaan tietyssää
e luo kiinte
eään toimippaikkaan rin
nnastettavan
n
maassa asuvien käytttäjien pääsyy digitaalisil le alustoille
dostuksen sijainti. Komiission ajatte
elun mukaan
n
kytkennän käyttäjän assuinmaahan.. Toinen on arvon muod
4

arvonmuod
dostus tapahtuu keske
eisessä määärin digitaaalisella alustalla, joka digitaalisen
n läsnäolon
n
periaatteen
n nojalla sijoittuu käyttäjien asuinmaaahan. Kumpiikin periaate on hyvin alttis kritiikille.
Molemmat direktiiviesiitykset sisälttävät kynnyysarvoja, jotka voivat va
aikuttaa yrittysten käytttäytymiseen,,
mikä puolestaan heikentää verotuksen tehokkkuutta. Yrityss voi välttyä
ä merkittävään digitaalise
en läsnäolon
n
muodostum
misesta tai digitaalisten
d
palveluiden verolta muu
uttamalla kä
äyttäytymistää tavalla, joka jättää nee
juuri kynnyysarvojen alapuolelle.
a
asopimusten
n
Esimerkiksi digitaalisia palveluja koskevien liiketoiminta
lukumääräään (kynnysarrvo 3 000 kp
pl) yritys voi mahdollisessti vaikuttaa tekemällä llaajempia so
opimuksia jaa
näin pienen
ntää sopimu
usten lukum
määrää. Digittaalisten paalvelujen verrottamisen oosalta yrityss voi pyrkiää
välttämään verovelvo
ollisuuden muodostum
mista esime
erkiksi muu
uttamalla ttoimintojenssa sijaintiaa
pienentääksseen Euroop
pan Unionissa
a saamien veerotettavien tulojen koko
onaismääräää (kynnysarvo €50M).
Sekä merkitttävän digitaaalisen läsnä
äolon että diigitaalisten palveluiden
p
verotuksen oosalta on va
aikea nähdä,,
mistä on tu
ullut tarve teehdä väliaika
ainen ratkaissu juuri nyt.. Ongelma kun on ollut tiedossa jo pidempään..
Tästä syysttä voisi ollla ollut luo
ontevampaa malttaa siihen asti, että kokonnaisvaltaisem
mpi ratkaisu
u
digitalouden verottamiisesta olisi ollut valmiss. BEPS‐projektin digitaalitalouteen liittyvän to
oimenpiteen
n
an vuonna 20020 (OECD 2015).
jatkoraportin on arvioitu valmistuva
Molemmisssa direktiivieesityksissä ottetaan kantaaa jakokaavo
oihin, jotka määrittelevä
m
ät veropohjan jakamisen
n
jäsenmaiden välillä. Pienen
P
inno
ovatiivisen m
maan näkö
ökulmasta arvonmuodosstuksen kohdistaminen
n
äriin saattaa pienentää maan
m
veropohjaa.
suuressa määärin käyttäjjien lukumää
Komissio tu
ulee arvioim
maan direktiivien täytänttöönpanoa viiden
v
vuode
en kuluttua niiden voim
maantulosta..
Suomen edun mukaista voisi olla esitysten arviooiminen myö
ös kansallisessta näkökulm
masta.

Anni Huhtala
ylijohtaja

Seppo Kari
tu
utkimusohjaaja, johtava tutkija
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