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ANSIOTULOVEROTUKSEN
MUUTOKSIA VUODELLE 2022
Palkansaajan ansiotuloverotus
Ansiotuloverotukseen ei tule suuria muutoksia vuodelle 2022. Valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen tuloveroasteikon tulorajoja korotetaan noin
kolmella prosentilla. Hallituksen esityksen mukaan työn verotus kevenee, kun
otetaan huomioon ansiotason nousu sekä palkansaajan veronluonteisten maksujen muutokset. Keskituloisen kohdalla verotus kevenee noin 0,15 prosenttiyksiköllä ja enimmillään noin 0,2 prosenttiyksiköllä.
Solidaarisuusveroa jatketaan, ja sen alaraja asettuu 82 900 euron suuruisiin vuosituloihin. Asuntolainojen korkojen verovähennyskelpoista osuutta pienennetään
edelleen siten, että vuonna 2022 korkomenoista on vähennyskelpoista enää viisi
prosenttia.

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon
alennus
Työsuhdeauton verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa niiden autojen
kohdalla, joiden ajonaikainen hiilidioksidipäästö on 1-100 grammaa kilometriä
kohden. Verotusarvon alennus on voimassa vuosina 2022-2025 ja se koskee
vuonna 2021 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröityjä autoja. Auto voi olla
työntekijän käytössä joko vapaana autoetuna tai käyttöetuna.
Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentamisella kannustetaan
työntekijöitä valitsemaan vähäpäästöisempi työsuhdeauto ja pyritään näin
kasvattamaan vähäpäästöisten autojen osuutta työsuhdeautokannassa. Koska
verotusarvon alentaminen kohdistuu kuitenkin ensisijaisesti työntekijän verotukseen, se ei välttämättä kannusta työnantajaa tarjoamaan vähäpäästöisempiä
autoja työsuhdeautoiksi.
Muutos on jatkoa aikaisemmin voimaantulleille vähäpäästöisiin työsuhdeautoihin
liittyville veronkevennyksille. Nollapäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa
alennettiin 170 eurolla kuukaudessa vuosille 2021-2025. Vuosina 2021-2025
työntekijälle ei myöskään synny veronalaista tuloa työnantajan kustantaessa
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työntekijän oman auton tai auton käyttöedun perusteena olevan auton lataamisen työpaikalla tai julkisessa latauspisteessä.
Myös tulorekisteriin ilmoitettaviin tietoihin tehdään lisäys. Vuoden 2022 alusta
alkaen työnantajan tulee ilmoittaa verotusarvon alennusten kohteena olevien
työsuhdeautojen päästölukema tulorekisteriin.

Kotitalousvähennyksen muutokset
Kotitalousvähennys mutkistuu vuonna 2022, jolloin eräitä lämmitysjärjestelmäremontteja sekä kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä koskevat kotitalousvähennyksen
korotukset astuvat voimaan. Muuhun kunnossapito- ja perusparannustyöhön
sovelletaan jatkossakin nykyistä 2 250 euron suuruista kotitalousvähennyksen
enimmäismäärää ja nykyisiä vähennyskelpoisia prosenttiosuuksia (40 % ennakkoperintärekisterissä olevalle yritykselle maksetusta työkorvauksesta ja 15 %
maksetuista palkoista).
Kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluja tarjoavien yritysten kannattaa
ottaa selvää muutoksista, jotta ne pystyvät tarvittaessa opastamaan asiakkaitaan
kotitalousvähennystä koskevissa kysymyksissä.
Lämmitysjärjestelmäremonttien korotettu kotitalousvähennys
Jos verovelvollinen teettää verovuosien 2022–2027 aikana lämmitysjärjestelmäremontin öljylämmityksestä luopumiseksi, hän saa vähentää tällaisesta työstä
aiheutuneita kustannuksia kotitalousvähennyksenä enintään 3 500 euroa vuodessa. Öljylämmityksestä luopumisella tarkoitetaan sellaisia lämmitysjärjestelmien muutostoimenpiteitä, joilla poistetaan öljylämmitysjärjestelmä ja jonka tilalle
korvaavaksi lämmitysjärjestelmäksi asennetaan muu lämmitysjärjestelmä kuin
fossiilisia polttoaineita käyttävä rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä.
Verovelvollinen saa vähentää kotitalousvähennyksenä 60 % maksetusta työkorvauksesta silloin, kun öljylämmityksestä luopumiseen tähtäävä lämmitysjärjestelmäremontti teetetään ennakkoperintärekisteriin merkityllä yrityksellä. Jos
verovelvollinen palkkaa henkilön suorittamaan lämmitysjärjestelmäremontin
öljylämmityksestä luopumiseksi, hän saa vähentää kotitalousvähennyksenä
maksamansa työnantajan sairausvakuutusmaksun, pakollisen työeläkemaksun,
tapaturmavakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun sekä lisäksi 30 % maksamastaan palkasta.
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Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön korotettu kotitalousvähennys
Verovuosina 2022 ja 2023 kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan
3 500 euroon tavanomaisen kotitalous- hoiva- ja hoitotyön osalta. Muutoksen
tarkoituksena on selvittää kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutuksia. Koska
kotitalousvähennys koskee myös työtä, joka on tehty verovelvollisen vanhempien ja isovanhempien käyttämässä asunnossa, korotettua kotitalousvähennystä
voi hyödyntää esimerkiksi hoiva- tai siivouspalveluiden hankkimiseen iäkkäiden
vanhempien tai isovanhempien kotiin.
Silloin, kun kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö hankitaan ennakkoperintärekisteriin
merkityltä yritykseltä, verovelvollinen saa vähentää kotitalousvähennyksenä 60 %
maksetusta työkorvauksesta. Jos verovelvollinen palkkaa henkilön suorittamaan
kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä, hän saa vähentää kotitalousvähennyksenä
maksamansa työnantajan sairausvakuutusmaksun, pakollisen työeläkemaksun,
tapaturmavakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun sekä lisäksi 30 % maksamastaan palkasta.
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ELINKEINOTULOVEROTUKSEN
MUUTOKSIA VUODELLE 2022
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen
korotus
Suomessa otettiin käyttöön määräaikainen tutkimus- ja kehittämistoiminnan
lisävähennys vuoden 2021 alussa. Ylimääräiseen verovähennykseen ovat oikeutettuja kaikki elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat verovelvolliset, jotka
tekevät tutkimusyhteistyötä määritelmän täyttävän tutkimusorganisaation kanssa.
Hyväksytyiksi tutkimusorganisaatioiksi luetaan ETA-alueella toimivat yhteisöt,
joiden päätavoitteena on harjoittaa tutkimustoimintaa tai tutkimustulosten levittämistä riippumattomasti. Tällaisia ovat esimerkiksi yliopistot ja korkeakoulut sekä
tutkimuslaitokset.
Miten lisävähennys lasketaan verovuonna 2021?
Elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulosta tehtävän lisävähennyksen määrä verovuonna 2021 on 50 % yrityksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvien tutkimushankkeiden alihankintalaskuista, eli tällaisista laskuista saa tehdä normaalin
100 %:n vähennyksen lisäksi 50 %:n ylimääräisen verovähennyksen. Lisävähennykseen oikeuttavat kuitenkin vain ne alihankintalaskut, joihin liittyvät sopimukset
on tehty lain voimaantulon 1.1.2021 jälkeen. Lisävähennyksen yritys- ja verovuosikohtainen enimmäismäärä on 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa.
Vähennystä ei voi vaatia sellaisista tutkimus- ja kehittämismenoista, joihin on
saatu suoraa julkista rahoitusta esimerkiksi ELY-keskukselta, EU:n toimielimiltä tai
Business Finlandilta. Myöskään koulutusalihankinta, oppilaitoksille tehtävät lahjoitukset tai muut vastaavat menot eivät oikeuta lisävähennykseen.
Miten lisävähennys muuttuu verovuonna 2022?
Lain määritelmät täyttäville hyväksyttäville tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoille myönnetään vuoden 2022 alusta alkaen korkeampi 150 %:n lisävähennys
nykyisen 50 %:n lisävähennyksen sijaan. Tällaisten tutkimushankkeiden alihankintalaskuista saa näin ollen tehdä normaalin 100 %:n vähennyksen lisäksi 150 %:n
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ylimääräisen verovähennyksen. Lisävähennyksen voimassaoloaikaa pidennettiin
samalla vuodesta 2025 vuoden 2027 loppuun.
Lisävähennyksen verovuosikohtainen enimmäismäärä pysyy jatkossakin 500 000
eurossa verovelvollista kohti. Vuodesta 2022 lähtien lisävähennyksen enimmäismäärän saavuttaa siten 333 333 euron suuruisilla tutkimus- ja kehittämismenoilla
(333 333 € * 150 % = 500 000 €).

Siirtohinnoittelusäännöksen muutos
Verotusmenettelylain 31 §:n siirtohinnoittelusäännös muuttuu vuoden 2022 alusta
lukien. Muutoksen tavoitteena on, että siirtohinnoitteluoikaisuja voitaisiin kansallisen säännöksen nojalla tehdä OECD:n malliverosopimuksen etuyhteydessä
keskenään olevia yrityksiä koskevan sopimusmääräyksen ja OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden koko laajuudessa.
Miten siirtohinnoitteluoikaisut laajenevat?
Muutoksessa siirtohinnoittelusäännökseen lisätään uusi 2 momentti koskien liiketoimen määrittämistä ja 3 momentti koskien liiketoimen sivuuttamista. Uudessa
2 momentissa säädetään, että arvioitaessa markkinaehtoperiaatteen mukaisesti
sitä, onko etuyhteydessä olevien osapuolten välisessä liiketoimessa sovittu tai
määrätty ehtoja riippumattomien osapuolten ehdoista poikkeavasti, tunnistetaan
asiaankuuluvat kaupalliset tai rahoitukselliset suhteet ja näihin suhteisiin vaikuttavat taloudellisesti olennaiset erityispiirteet, joita ovat sopimusehdot, osapuolten
toiminnot, varat ja riskit, siirretyn omaisuuden tai tarjotun palvelun ominaispiirteet,
osapuolten ja markkinoiden taloudelliset olosuhteet sekä osapuolten liiketoimintastrategiat. Näiden seikkojen perusteella määritetään liiketoimi sen tosiasiallisen
sisällön mukaisena. Verovelvollisten välinen sopimus ei siten ole ainoa seikka,
jota liiketoimen määrittelyssä tarkastellaan, vaan osana liiketoimen määrittämistä selvitetään myös se, miten osapuolet ovat tosiasiassa käyttäytyneet ja siten
toiminnallaan toteuttaneet liiketoimen tietynlaisena.
Uuden 2 momentin määrittämisessä ei ole kyse liiketoimen uudelleenluonnehdinnasta. Säännöksen soveltamisessa ei myöskään päädytä tilanteeseen, jossa
markkinaehtoperiaatteen soveltamisen pohjaksi otettaisiin fiktiivinen oikeustoimi. Sen sijaan uudessa 3 momentissa säädetään, että jos poikkeuksellisissa
olosuhteissa etuyhteydessä olevien osapuolten välinen, 2 momentin mukaisesti
määritetty liiketoimi poikkeaa siitä, mitä taloudellisesti järkevästi toimivat, toisistaan riippumattomat osapuolet vastaavissa olosuhteissa sopisivat, se voidaan
JURIDIIKKAKATSAUS
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sivuuttaa ja tarvittaessa korvata toisella, markkinaehtoperiaatteen mukaisella
liiketoimella. Sivuuttamisen edellytyksenä on lisäksi, ettei määritetylle liiketoimelle, joka oltaisiin sivuuttamassa, voida vahvistaa markkinaehtoperiaatteen mukaista hintaa, kun otetaan huomioon kunkin osapuolen näkökulma ja realistiset
vaihtoehdot päätöksentekohetkellä. Korvaava liiketoimi määritetään 2 momentin
mukaisesti, ja sen on oltava mahdollisimman samankaltainen sivuutettavan liiketoimen kanssa.
Miten muutos vaikuttaa aiemmin päätettyihin liiketoimiin?
Uusia 2 ja 3 momentin säännöksiä sovelletaan 1.1.2022 tai sen jälkeen alkaviin
verovuosiin. Näin ollen uuden säännöksen soveltamisalan piiriin voi tulla myös
sellaisia etuyhteysliiketoimia, joista on sovittu jo aiemmin, jos nämä liiketoimet
toteutetaan 1.1.2022 tai sen jälkeen.
Siirtohinnoittelusäännöksen muutos voi aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta ja
tulkintakysymyksiä. Yritykset voivat pyytää Verohallinnolta ennakollista keskustelua varmistaakseen verokohtelun siirtohinnoittelumuutoksen jälkeen. Yrityksillä
on myös mahdollisuus hakeutua APA-menettelyyn (advance pricing agreement)
ehdotettuja säännösmuutoksia koskien.

Korkovähennysrajoitusten muutokset
Yritysten korkokulujen verovähennysoikeutta on verovuodesta 2014 lähtien
rajattu korkovähennysrajoituksilla, joita uudistettiin vuonna 2019, ja joita uudistetaan jälleen vuodelle 2022. Korkovähennysrajoituksista säädetään elinkeinoverolain 18 a §:ssä ja 18 b §:ssä, ja ne kohdistuvat yli 500 000 euron suuruisiin
nettokorkomenoihin. 1.1.2022 voimaan tulevan lain myötä tasevertailuun perustuvan poikkeuksen ehdot kiristyvät, julkiset infrastruktuurihankkeet vapautetaan
korkovähennysrajoituksista sekä aiemman TVL-tulolähteen vähentämättä jääneet
korkomenot säädetään vähennyskelpoisiksi EVL-tulolähteessä.
Tasevertailun muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa. TVL-tulolähteen vähennyskelvottomien nettokorkomenojen vähentämistä EVL-tulolähteessä koskevaa säännöstä sekä julkisia infrastruktuurihankkeita koskevia muutoksia sovelletaan takautuvasti jo verovuodesta
2020 alkaen.
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Tasevertailuun perustuvan poikkeuksen ehdot kiristyvät
Tasevertailuun perustuvan poikkeuksen mukaan lain 18 a §:n korkovähennysrajoitusta ei sovelleta, jos verovelvollinen esittää selvityksen siitä, että verovelvollisen oman pääoman suhde vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen taseen
loppusummaan on korkeampi tai yhtä suuri kuin vahvistetun konsernitaseen
vastaava suhdeluku verovuoden lopussa. Tasevertailuun perustuvan poikkeuksen soveltamisedellytyksiä tiukennetaan siten, että poikkeuksen hyödyntämistä
rajoitetaan tilanteessa, jossa merkittävän osuuden omistava taho on rahoittanut
konsernia. Tällaisessa tilanteessa tasevertailun perusteena olevaa konsernitasetta oikaistaan siten, että osuudenomistajalta olevaa velkaa pidetään tasevertailua
tehtäessä omana pääomana. Merkittävänä omistusosuutena pidetään kymmentä
prosenttia.
Lisäksi laissa säädetään, että tasevertailun perusteeksi otettavien verovelvollisen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tulee olla tilintarkastettuja. Tilintarkastuksella tarkoitetaan virallisen tilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta.
Muutoksella pyritään varmistamaan, että tasevapautusta voidaan hyödyntää vain
todellisissa liiketaloudellisissa konserneissa eikä siis sellaisissa tilanteissa, joissa
konsernitase laaditaan ainoastaan tasevertailua varten.
Julkiset infrastruktuurihankkeet vapautetaan korkovähennysrajoituksista
Korkovähennysrajoituksia ei uuden sääntelyn myötä enää sovelleta julkisiin
infrastruktuuriyhteisöihin, jotka vastaavat julkisen infrastruktuurin toteuttamisesta
tai ylläpidosta. Julkisena infrastruktuuriyhteisönä pidetään julkisyhteisön omistuksessa olevaa kiinteistöä, väylää tai muuta infrastruktuuria hallinnoivaa yhtiötä
sekä kunta- ja hyvinvointiyhtymää. Lisäksi säädetään infrastruktuuripoikkeuksen
soveltamisalaan kuuluville yhtiöille mahdollisuus vähentää ennen vuotta 2020
syntyneet vähennyskelvottomat nettokorkomenot vuosina 2020–2022.
Eduskunta hyväksyi vuoden 2019 muutoksia säädettäessä lausuman, jonka
mukaan hallituksen tulee jatkaa välittömästi komission kanssa selvitystä niin
sanottujen Mankala-yhtiöiden toteuttamien, ydinvoiman rakentamista ja käyttämistä koskevien voimalaitoshankkeiden rajaamiseksi korkovähennysrajoitusten
ulkopuolelle direktiivissä tarkoitettuna pitkän aikavälin julkisena infrastruktuurihankkeena. Lisäksi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan selvitetään mahdollisuudet siirtää Mankala-yhtiöt ja julkisomisteiset infra-hankeyhtiöt
korkovähennysrajoituksen ulkopuolelle. Tämä selvitystyö on edelleen käynnissä.
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TVL-tulolähteessä vähentämättä jääneet korkomenot voi vähentää EVL-tulolähteessä
Elinkeinoverolain 18 a §:n uudessa 10 momentissa säädetään, että yhteisöt, joilta
vuoden 2020 alusta voimaan tulleessa tulolähdejaon uudistuksessa poistettiin
muun toiminnan tulolähde (TVL-tulolähde), voivat vähentää verovuonna 2019
kertyneet TVL-tulolähteen korkovähennysrajoitusta koskevan säännöksen vuoksi
vähentämättä jääneet vähennyskelvottomat nettokorkomenot elinkeinotoiminnan tulolähteessä (EVL-tulolähde). TVL-tulolähteessä syntyneet korkomenot
vähennetään verovuonna 2020 ja sitä seuraavina verovuosina vastaavin edellytyksin kuin EVL-tulolähteessä syntyneet vähennyskelvottomat nettokorkomenot
vähennetään.
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KORONAPANDEMIAAN LIITTYVÄT
ARVONLISÄVEROTUKSEN
MUUTOKSET
Komission ja EU-viraston tai -elimen koronapandemiaan liittyvien hankintojen arvonlisäverovapaus
Arvonlisäverolakiin on lisätty uusi 38 d §, jonka mukaan arvonlisäveroa ei suoriteta tavaroiden ja palvelujen myynnistä Euroopan komissiolle tai EU-oikeuden
nojalla perustetulle virastolle tai elimelle, kun komissio tai tällainen virasto tai
elin ostaa kyseiset tavarat tai palvelut suorittaessaan sille unionin oikeudessa
annettuja tehtäviä covid-19-pandemiaan reagoimiseksi. Näitä myyntejä varten
tehtyihin hankintoihin sisältyvät verot saadaan vähentää tai hakea palautusmenettelyssä takaisin, eli kyse on nollaverokantamyynneistä. Sääntely perustuu
osto- ja lahjoitusdirektiivin muutokseen. Säännökset tulevat voimaan 1.1.2022, ja
niitä sovelletaan taannehtivasti 1.1.2021 alkaen.
Arvonlisäverottomuus koskee vain tilanteita, joissa komissio tai EU-virasto tai
-elin hankkii tavaroita ja palveluja suorittaessaan sille unionin oikeudessa annettuja tehtäviä koronapandemiaan reagoimiseksi. Verottomuus ei koske tilanteita,
joissa hankittuja tavaroita ja palveluja käytetään komission tai EU-viraston tai
-elimen vastikkeellisiin jälleenmyynteihin.

Koronavirustartunnan
kotitestien väliaikainen
arvonlisäverovapaus
Covid-19-sairauden itse suoritettavassa
testauksessa käytettävät in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet
vapautetaan verosta ajalle 1.1.-31.12.2022
arvonlisäverolakiin lisättävän 38 e §:n
mukaisesti. Verovapaus koskee sekä kotimaan myyntejä että ulkomailta tapahtuvia
hankintoja. Myynnin vapautukseen liittyy
oikeus vähentää hankintoihin sisältyvä
vero.
JURIDIIKKAKATSAUS
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AUTOVEROTUKSEN MUUTOS
Nollapäästöisten henkilöautojen, eli käytännössä täyssähkö- ja vetyautojen
ajoneuvovero poistuu taannehtivasti 1.10.2021 alkaen. Samalla 1.10.2021 jälkeen
käyttöön otettujen nollapäästöisten autojen vuosittainen ajoneuvovero nousee 65 eurolla 1.10.2023 alkaen. Niistä autoista, jotka on verotettu 1.10.2021 ja
31.12.2021 välisenä aikana, Verohallinto maksaa autoveron takaisin oikaisupäätöksellä ilman hakemusta. Muutos pienentää auton hankintahetkellä realisoituvaa
verokustannusta, ja sen tavoitteena on lisätä Suomen autokannassa nollapäästöisten autojen määrää.
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VÄÄRINKÄYTÖSTEN ILMOITTAJIEN SUOJELUA KOSKEVA
SÄÄNTELY VIIVÄSTYY
Väärinkäytösten ilmoittajien suojelua koskevan ns. whistleblowing-direktiivin
kansallinen täytäntöönpano viivästyy. Lakien oli alun perin tarkoitus tulla voimaan 17.12.2021, joka on direktiivin kansallisen täytäntöönpanon määräaika.
Tämänhetkisen tiedon mukaan hallituksen esitys annetaan eduskunnalle vasta
viikolla 8/2022, jolloin lait todennäköisesti tulevat voimaan vuoden 2022 toisen
vuosineljänneksen aikana.
Velvollisuus perustaa sisäinen ilmoituskanava epäiltyjä väärinkäytöksiä koskevien
ilmoitusten vastaanottoon olisi kesällä lausunnolla olleen hallituksen esityksen
luonnoksen mukaan yksityisen ja julkisen sektorin oikeushenkilöillä, joilla on vähintään 50 työntekijää. Sisäinen ilmoituskanava tulisi olla ainakin työntekijöiden
käytettävissä. Yksityisen sektorin yrityksillä, joilla on alle 250 työntekijää, olisi
perustettava sisäinen ilmoituskanava 17.12.2023 mennessä. Muilta osin ilmoittajien suojelua koskevaa sääntelyä sovellettaisiin näihinkin yrityksiin heti lain voimaantulosta lähtien. Sellaisilla finanssisektorin ja rahanpesusääntelyn soveltamisalan piiriin kuuluvilla toimijoilla, joilla on jo nykyisin velvollisuus ylläpitää sisäistä
ilmoituskanavaa, olisi velvollisuus perustaa lain mukainen sisäinen ilmoituskanava
työntekijämäärästä riippumatta. Hallituksen esityksen luonnoksen mukaan sisäisen ilmoituskanavan voisi järjestää konsernitasolla.
Edellä mainittua alle 250 työntekijän yrityksiä koskevaa siirtymäaikaa lukuun ottamatta direktiivi ei sisällä yleistä siirtymäaikaa kaikille yrityksille ja viranomaisille.
Useat hallituksen esityksen luonnoksesta lausuneet lausunnonantajat kiinnittivät
siirtymäajan tarpeeseen kuitenkin huomiota. Tässä vaiheessa ei vielä ole tiedossa, otetaanko lausunnonantajien toiveet huomioon lopullisessa lakiehdotuksessa.
Keskuskauppakamari tarjoaa ilmoituskanava.fi -palvelua, jonka avulla on mahdollista toteuttaa sisäinen ilmoituskanava väärinkäytöksiä koskevien ilmoitusten
vastaanottamiseen.
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EU:N KESTÄVYYSLUOKITUSJÄRJESTELMÄN MUKAINEN
RAPORTOINTI ALKAA
EU:n kestävyysluokitusjärjestelmää (ns. taksonomia-asetus) aletaan soveltaa
1.1.2022 alkaen. Ensimmäisessä vaiheessa sovelletaan kriteeristöä ilmastomuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta kestäville liiketoiminnoille. Asetus koskee finanssialan yrityksiä sekä sellaisia muita kuin finanssialan yrityksiä, joilla on kirjanpitolain mukaan velvollisuus laatia selvitys muista kuin
taloudellisista tiedoista (kestävyysraportti).
Kriteeristö ilmastonmuutoksen hillinnän ja ilmastonmuutoksen sopeutumisen
kannalta kestäville liiketoiminnoille on määritelty komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/2139. Yhtiöiden julkistamisvelvollisuudet on puolestaan määritelty komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2021/2178. Muiden kuin finanssialan yritysten on julkistettava taksonomia-asetuksen mukaiset tiedot osana
kestävyysraporttiaan. Komissio on julkaissut verkkosivullaan asetuksiin liittyviä
kysymyksiä ja vastauksia.
Komission on määrä antaa vuoden 2022 aikana kriteeristö kestävyysluokitusjärjestelmän neljälle muulle ympäristötavoitteelle (vesivarojen ja merten tarjoamien
luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, ympäristön
pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen). Näiden osalta taksonomia-asetuksen on määrä
tulla sovellettavaksi vuoden 2023 alusta lukien.
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IT-SOPIMUSEHDOT ON PÄIVITETTY
– NYT HUOMIOITU MYÖS DATAN
KÄYTTÖ JA PIENTOIMITUKSET
IT-hankinnoissa laajalti käytössä olevat IT-sopimusehdot on päivitetty.
Nyt saatavilla on kokonaan uudet erityisehdot datan hyödyntämisestä
sekä uusi sopimusmalli pientoimituksia varten. Keskeinen muutos on
myös IT2022-ehtojen yleisten sopimusehtojen vastuunrajoitusehdon nosto 40 %:iin toimituksen kohteen arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta.
IT2022-ehdokokonaisuuteen lisätyt datan hyödyntämistä koskevat erityisehdot
soveltuvat esimerkiksi sellaiseen yhteistyöhön, jossa tietojärjestelmän avulla
syntyy suuria määriä dataa ja osapuolet haluavat mahdollistaa tällaisen datan
hyödyntämisen molemmille sopijapuolille. Tiedon eli datan hyödyntämistä koskevilla erityisehdoilla on tarkoitus edistää datan käyttöä yritysten liiketoiminnassa ja samalla tukea tietoon perustuvien käytäntöjen muodostumista.
Ehtokokonaisuuden uudistamisen yhteydessä tehtiin yksittäisten ehtojen
ajantasaistamista. Muun muassa yleisten sopimusehtojen eli YSEn vastuunrajoitusehtoa muutettiin. Ehdon mukaan sopimukseen perustuva sopijapuolen
vahingonkorvausvelvollisuus toiselle sopijapuolelle on mahdolliset viivästys-,
palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään 40 prosenttia toimituksen kohteen arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta.
IT-alan yleiset sopimusehdot on luotu helpottamaan it-hankinnoista sopimista
niin palveluntarjoajan kuin ostajan näkökulmasta. Yleisesti käytössä olevista
ehdoista hyötyvät erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset, joilla ei ole omia
juristeja sopimuksia tekemässä.

JURIDIIKKAKATSAUS

15

IT2022-ehtoja käyttämällä säästää merkittävästi aikaa ja rahaa, kun ei tarvitse
palkata omaa lakimiestä.
It-sopimusehtojen taustalla ovat Keskuskauppakamari, Ohjelmisto- ja e-business ry, Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry, Teknologiateollisuus
ry ja Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry. Ehdot päivitetään noin
kolmen vuoden välein ja edellinen päivitys tehtiin vuonna 2018 EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen vuoksi.
Ehdot ovat saatavilla suomen- ja englanninkielisinä, ja niiden käyttö edellyttää
vähintään toiselta sopimusosapuolelta voimassa olevaa lisenssiä. Tutustu uusiin
ehtoihin osoitteessa www.it-ehdot.fi.
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