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Yhtiöverotuksen toteutuneesta

pitkän aikavälin kehityksestä

• Yhtiöveroprosentit ovat alentuneet trendinomaisesti pitkään

• Suomessa reilussa 30 vuodessa n. 60 % -> 20 %

• Yhtiöveron osuus kokonaisverotuloista (vajaat 10 %) ja suhde

BKT:hen (n. 3 %) pysyneet silti OECD-alueella melko vakioina

• Syynä osin veropohjien laajentaminen

• Suurempana syynä yritysten tulosten kasvu

• Suomen yhtiövero/verotulot matalahko, yhtiövero/BKT 

suunnilleen keskitasoa



Yhtiöverokantoja 2020
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• Muutokset 2010-luvulla nopeita, OECD:llä ja EU:lla merkittävä rooli

• Painopiste siirtynyt vajaaverotuksen estämiseen. Taustalla

- fiskaaliset tarpeet finanssikriisin ja nyt myös koronan jäljiltä

- VATT 2020: “voitonsiirrosta” globaalisti satojen miljardien, 

Yhdysvalloissa noin sadan miljardin, Euroopassa kymmenien 

miljardien ja Suomessa satojen miljoonien eurojen veromenetykset

- julkisuus jättiyritysten vähäisistä veroista, vuodot (“LuxLeaks”) ym.

• Ongelmien korjaaminen silti vaikeaa ja “menetetyistä” verotuloista on 

pitkä matka tulojen merkittävään lisäämiseen

Kansainvälisen yritysverotuksen

murros



Ajankohtaista nyt

• G20:n ja OECD:n hanke “Tax challenges arising from the 

digitalization of the economy” 

• Valmisteltu 137 valtion kesken

• Luonnokset julkistettiin 12.10.2020; G20-ministerikokous 

14.10.2020 kannusti jatkamaan

• Tavoitteena päätökset 2021 puoliväliin mennessä – vielä isoja

näkemyseroja

• EU:ssa jatkuu hitaasti etenevä “yhteinen yhdistetty veropohja”     

-hanke CCCTB (& riisuttu CCTB)



OECD:n hankkeen sisällöstä ja tavoitteista

• Kaksi pilaria

* digitaalisten palveluiden verotusperiaatteiden uudistaminen (Pilari 1)

* kansainvälisen toiminnan minimivero (Pilari 2)

• Monia tavoitteita
• verotusoikeuden reilumpi jako valtioiden kesken

• verorasituksen reilumpi jakautuminen

• neutraalisuushäiriöiden väheneminen

• verokilpailuinsentiivien väheneminen

• verotulojen lisääminen

• riidanratkaisun tehostaminen

• Angel Gurria: “Kaikki voittavat”



Näkymistä

• OECD-hankkeen yleiset tavoitteet perusteltuja; ilman sopimusta myös riski

sekalaisten “digiverojen” leviämisestä ja vastatoimien kierteestä

• Suunnitellut verot tuskin vaikeuttavat vielä merkittävästi suomalaisten

digiyritysten asemaa; fiskaalisesti yhteisvaikutus ehkä plus-merkkinen

• Digiveroja on eri puolilla ajateltu lähinnä kansallisesti, mutta EU:n

elpymispaketissa se nähdään unionin uutena omana varana

• Yhtiöveron potentiaali lisätulojen lähteenä kaikkiaan rajallinen, vaikka

joitakin veropohjan tiivistämismahdollisuuksia onkin niin kansainvälisten

hankkeiden kuin omien päätösten kautta

- mahdolliset päätösperusteiset lisäykset joka tapauksessa hyvin paljon

pienempiä kuin koronalähtöiset yhtiöveromenetykset


