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Laki
tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksestä verovuosina 2021–2025

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään elinkeinotoiminnan ja maatalouden harjoittajan oikeudesta tehdä
verovuosina 2021–2025 elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulostaan tutkimus- ja kehit-
tämistoiminnan alihankintalaskuihin perustuva lisävähennys.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) tutkimus- ja kehittämistoiminnalla sellaista tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisä-

markkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komis-
sion asetuksen (EU) N:o 651/2014 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua perustutkimusta,
teollista tutkimusta, kokeellista kehittämistä ja toteutettavuustutkimusta, joilla systemaat-
tisesti tavoitellaan tiedon lisäämistä tai tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi;

2) tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiolla sellaista ETA-alueella toimivaa yhtei-
söä, jonka päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutki-
musta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia koulutuksen, jul-
kaisujen tai tiedonsiirron kautta; tällaisessa yhteisössä ratkaisevaa vaikutusvaltaa osak-
kaana, jäsenenä tai muulla vastaavalla tavalla käyttävillä yrityksillä ei saa olla etuoikeutta
sen saavuttamiin tuloksiin;

3) alihankintalaskulla verovelvollisen tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatiolle
suorittamaa alihankintalaskua siltä osin kuin alihankintalaskun erät liittyvät tutkimus- ja
kehittämistoimintaan.

3 §

Lisävähennyksen peruste ja määrä

Lisävähennykseen on oikeutettu omaan elinkeinotoimintaansa tai maatalouteensa liit-
tyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittava verovelvollinen. Oikeus lisävähennyk-
seen on myös Suomessa rajoitetusti verovelvollisella, Suomessa sijaitsevasta kiinteästä
toimipaikasta käsin harjoitetun tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella.

Lisävähennys myönnetään tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaation kanssa tehdyn
tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella. Lisävähennyksen perusteena on verovelvol-
lisen tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiolle suorittama tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaan liittyvä alihankintalasku.
HE 196/2020
VaVM 24/2020
EV 163/2020
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Lisävähennyksen määrä on 50 prosenttia 2 momentissa tarkoitetuista hyväksyttävistä
alihankintalaskujen eristä. Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 eu-
roa. Lisävähennystä ei myönnetä, jos verovuonna vähennettävä määrä on alle 5 000 euroa.
Lisävähennystä ei myönnetä siltä osin kuin verovelvollinen on saanut suoraa valtiontukea
tai muuta julkista tukea hankkeeseen liittyvien alihankintalaskujen kattamiseksi.

Poiketen siitä, mitä tuloverolain (1535/1992) 119 §:n 2 momentissa säädetään, lisävä-
hennys luetaan osaksi elinkeinotoiminnan ja maatalouden tappiollista tulosta.

4 §

Yritysjärjestelyssä siirtyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennys

Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 a §:ssä tarkoitetun sulautu-
misen yhteydessä vastaanottavan yhtiön verotuksessa vähennetään sulautumisessa siirty-
neeseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvien alihankintalaskujen perusteella
enintään tämän lain 3 §:ssä tarkoitettu määrä vähennettynä sulautuvan yhtiön verotukses-
sa verovuonna vähennetyllä määrällä.

Mitä 1 momentissa säädetään sulautumisesta, sovelletaan myös elinkeinotulon verotta-
misesta annetun lain 52 c §:ssä tarkoitetun jakautumisen ja 52 d §:ssä tarkoitetun liiketoi-
mintasiirron yhteydessä sekä hankkivan yhtiön verotuksessa liiketoiminnan hankinnan
yhteydessä.

5 §

Menettely

Lisävähennystä on vaadittava ennen verotuksen päättymistä. Verovelvollisen on esitet-
tävä riittävä selvitys vähennyksen myöntämisen edellytysten täyttymisestä ja vähennyk-
sen laskentaperusteena käytettävistä alihankintalaskuista.

Muilta osin lisävähennykseen sovelletaan verotusmenettelystä annettua lakia
(1558/1995).

6 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2025.

Lakia sovelletaan verovuosilta 2021–2025 toimitettavissa verotuksissa.
Tätä lakia ei sovelleta, jos 3 §:ssä tarkoitettu tutkimus- ja kehittämistoiminnan hanke on

aloitettu ennen lain voimaantuloa. Hanke katsotaan aloitetun hanketta koskevan sopimuk-
sen allekirjoitushetkellä.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2020
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