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Digitalisaatio haastaa verotuksen veropohjan

Kansainvälistyminen

Yrityskenttä uudistuu -
liiketoimintamallit muuttuvat

Lohkoketju 
hajauttaa tiedon

Maksamisen tavat ovat muuttumassa Tekoäly 
verosuunnittelijana

Alustatalous muuttaa ansaintamalleja



Suhtautuminen digitaalisten alustojen kautta saatujen 
tulojen verotukseen

 Suhtautuminen alustojen kautta saatujen tulojen verotukseen ei ole samalla 
tasolla yleisen veromyönteisyyden kanssa
– Koko asiakaskuntaan kohdistettujen tutkimusten mukaan reilusti yli 90 % suomalaisista pitää 

verojen maksamista tärkeänä kansalaisvelvollisuutena



Alustatalouden verosääntely
 Alustatalouden tuloille ei ole omaa verosääntelyä

– Verojärjestelmän neutraliteetti tärkeää aineellisessa 
sääntelyssä

– Substanssisäännösten neutraliteetti ei estä uudenlaisten 
palveluiden kehittämistä verojen ilmoittamiseen ja 
maksamiseen

 Lainsäädännön tulee jatkossakin olla:
– uudenlaista liiketoimintaa mahdollistava ja 

teknologiariippumaton
– ajan tasalla pysyvä, reaaliaikaisesti kehitystä seuraava

”Nothing is certain except for death 
and taxes.” 



Vuokraus/Majoitustoiminnan verotuksen lähtökohtia
 Alustataloudella toimintatapana ei itsessään ole merkitystä verovelvollisuuden ja 

veronalaisuuden kannalta
 Luonnollisen henkilön tuloverotus ja tulojen elinkeinoverotus

– Molemmissa laaja tulokäsite, tulojen veronalaisuus kattaa myös jakamistalouteen liittyvästä 
palveluntarjoamisesta saadut tulot

– Tuloverolaissa tarkoitetulla vuokratulolla vahva asema ensisijaisena verotustapana elinkeinotuloon 
nähden, laajamittaistakaan vuokraustoimintaa ei yksistään ole verotuskäytännössä katsottu 
elinkeinotoiminnaksi 

 Arvonlisäverotus
– Kiinteistön vuokraus on arvonlisäverotonta, majoitustoiminta verollista
 Majoitustoiminnan kynnys arvonlisäverotuksessa on selvästi matalammalla kuin elinkeinotoiminnan kynnys 

tuloverotuksessa 

– Verollisessakin toiminnassa verovelvollisuus alkaa vasta 10 000 euron liikevaihdosta.
 On kuitenkin mahdollista hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi jo pienemmistä tuloista.
 Alustojen kautta vuokraaminen on suurella osalla niin pienimuotoista, että arvonlisäverovelvollisuutta ei muodostu.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49336/vuokratulojen-verotus/#4.1-satunnainen-vuokraaminen
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/67678/majoitustoiminnan-arvonlis%C3%A4verotus/


Havaintoja lyhytaikaisen vuokrauksen 
verotuksesta
 8 800 henkilöä sai tuloja lyhytaikaisesta 

majoitustoiminnasta verovuonna 2018 (Bruttotulo n. 110 
m€)
– Tulot jakautuivat saajien kesken epätasaisesti: vain harvalla 

henkilöllä tulojen määrä oli merkittävä, suurimmalla osalla 
tulot olivat vähäiset

– Tekstiviestikampanja ennen veroilmoituksen palauttamisen 
määräpäivää
 veistit kohdennettiin niille, joilla arvioitiin olevan suuri riski 

ilmoittamatta jättämiseen
– Viestillä ei ollut merkittävää vaikutusta ilmoittamiskäyttäytymiseen 

kohderyhmässä

– Verovuoden 2017 verotuksessa vastaavan kampanjan kohteena olleista  
n. 50 % ilmoitti tulot oikein, kontrolliryhmässä vain 34,6 %

– 3 000 henkilöä jätti yhteensä 15 miljoonaa euroa nettotuloa 
ilmoittamatta lyhytaikaisesta majoitustoiminnasta



Digitaalisen talouden verovalvonnan mahdollistavat 
tietovirrat 

RAHAVIRRATANALYTIIKKA

TAVARAVIRRAT

TIETOJENVAIHTO
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FINHA



Sivullisen tiedonantovelvollisuus ja sen kehittäminen
 Suomessa henkilöiden verotus perustuu suurelta osin sivullisen tiedonantovelvollisuuden perusteella 

saataviin tietoihin
– Palkat, arvopaperikaupat, korot ym.

 Digitaalisten alustojen välityksellä tapahtuva vaihdanta ei istu ongelmitta perinteisen 
tiedonantovelvollisuuden piiriin, joten menettelyä on kehitettävä kattavan tietopohjan saamiseksi ja myös 
alustojen välityksellä saatavien tulojen ilmoittamisen helpottamiseksi
– Kotimainen kehitys
 Vuodesta 2020 alkaen kuljetuspalvelun tai vuokraustoiminnan välittäjän on annettava Verohallinnolle tiedot myyjien välittäjän kautta 

saamista hänen tiedossaan olevista suorituksista

 Lakimuutos valmisteilla sivullisen tiedonantovelvollisuuden laajentamiseksi myös tahoihin, jotka eivät välitä rahasuoritusta

– Kansainvälinen kehitys
 Alustatalouden kansainvälisen ulottuvuuden tähden valtioiden kesken on eri foorumeilla vireillä yhteistyötä sivullistiedon saannin 

varmistamiseksi tilanteissa, joissa alusta ei ole sijoittautunut samaan valtioon kuin sen kautta tuloja saava myyjä

 Kattavat tietovirrat myös lyhytaikaisen majoitustoiminnan tuloista takaavat tasapuolisen, 
laadukkaan ja tehokkaan verotuksen
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