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LAUSUNTO

Asia: Lausuntopyyntö komission digiveroehdotuksista VM/621/03.01.00/2018
Finnwatch kiittää valtiovarainministeriötä mahdollisuudesta lausua komission
digiveroehdotuksista. Lyhyen kommentointiajan vuoksi lausumme esityksestä vain yleisiä
huomioita.
Finnwatch suhtautuu komission digiveroesitykseen varovaisen positiivisesti. Nykyinen,
vanhentuneeseen siirtohinnoitteluun pohjautuva kansainvälinen verojärjestelmä on kyvytön
verottamaan erilaisiin aineettomiin oikeuksiin ja digitaalisiin palveluihin liiketoimintansa
perustavia yrityksiä. Nämä yritykset hyödyntävät estoitta kaikki nykyjärjestelmän puutteet, ja
sen vuoksi suuret kansainväliset digijätit kuten Apple, Google, Facebook ja Amazon eivät ole
maksaneet veroja Euroopassa sijaitseviin toimintamaihinsa juuri lainkaan.
Vaikka digialan yritysten verotukseen liittyvät haasteet ovat äärimmäinen esimerkki
nykyjärjestelmän puutteista, on huomattava, että vastaavia ongelmia liittyy kaikkeen
yritystoimintaan. Myös lukuisat perinteisempää ei-digitaalista liiketoimintaa harjoittavat
kansainväliset yritykset kuten Ikea, McDonald’s ja Starbucks ovat välttäneet verojen maksua
tosiasiallisissa toimintamaissaan. Nykyisen verojärjestelmän ongelmat voivat lisääntyä
entisestään esimerkiksi robotisaation edetessä. Yritysten on jatkossa entistä helpompaa
harjoittaa liiketoimintaa valtioiden alueilla ilman perinteistä fyysistä presenssiä, ja on selvää,
että yritysverojärjestelmä vaatii uudenlaisen tulokulman. Komission toimet ovat siten
perusteltuja ja tervetulleita.
Kuten komission esityksessä todetaan, vain yhdelle toimialalle keskittyvä erillinen
verotushanke ei ole ideaali, ja sen toteutustapa (veroa peritään tiettyjen tulojen perusteella,
ei voitosta) herättää arvostelua. Väliaikaisena toimenpiteenä vero on kuitenkin
perusteltavissa osana isompaa kokonaisuutta:
– Komission esitys on tällä hetkellä ainoa keino saada kansainväliset digijätit verotuksen
piiriin maissa, joilla niillä on merkittävää ei-fyysiseen presenssiin perustuvaa toimintaa.
Ehdotuksen piiriin kuuluvatkin vain suuret, yli 750 miljoonan euron liikevaihdon digialan
yritykset.
– Komission esitys tulee nähdä osana suurempaa kokonaisuutta: aloitteena kohti globaalia
digialan yritysten verotusta sekä askeleena kohti yhteisen ja yhdistetyn yhteisöveropohjan eli
ns. CCCTB-mallin hiomista.
– Komission esitys on myös keino painostaa EU:n sisäisiä veroparatiiseja Irlantia,
Alankomaita ja Luxemburgia, jotka ovat paitsi tarjonneet digialan yrityksille mahdollisuuksia
välttää veroja muissa EU-maissa, myös haranneet yritysverouudistuksia vastaan.
Finnwatch kannattaa siirtohinnoitteluun perustuvasta yritysverojärjestelmästä luopumista ja
siirtymistä kohti kaavamaisempaa, ennalta sovittuun laskukaavaan perustuvaa
yritysverojärjestelmää. Samalla kun siirrytään kohti kaavamaista verotusmallia, tulee

yhdistää veropohjat (CCTB) ja luoda EU:lle minimiyhteisöverokanta haitallisen maiden
välisen verokilpailun pysäyttämiseksi.
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