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Investointimahdollisuudet Balttiassa 2015/2016
Oik. kysymys

Viro

Latvia

Liettua

Kasvavat
elinkeinoelämän
alat
+Lääke, Uusiutuva
energia, T&k, ICT
(tietotekniikka),
Kiinteistöt ja
rakentaminen

-tieto- ja viestintäteknologia
-logistiikka
-elektroniikka
-jaetut palvelut
-peliteollisuus
-koneteollisuus
-meriteollisuus
-puuteollisuus

-kuljetus ja logistiikka
-biotieteet
-terveydenhuolto
-vihreä teknologia
-metalliteollisuus, koneistot ja elektroniikka
-tieto- ja viestintäteknologia
-puuteollisuus
-elintarvikkeiden jalostus

-jaetut palvelut
-tuotantotekniikka
-teknologia
-biotieteet
-vihreä teknologia

- ei ole
-20% jaettaessa tuottoa,
investoinnit yhtiöön/ uudelleeninvestoidut
voitot eivät ole veronalaisia
-33%

-15%, mikroyritys 13%
--10% henkilökohtainen tuloverotus
osingoista; 0% yhteisövero osingoista

-0/5/10/15%
-0-15%

-34,09%

Arvonlisävero (VAT)
Henkilökohtainen
tuloverotus

-20%, alennettuna 9% /10%
-kiinteä 20%

-21%, alennettuna 12%
-25%; pääomatulosta (muut kuin
myyntivoitto) – 10%; myyntivoittovero – 15%

-9% pidätetään
työntekijältä (ylimääräinen
1%, jos työntekijä maksaa
lisäeläkettä), 30,98%
kattaa työnantaja
-21%, alennettu 5% / 9%
- 15%

Erityiset
talousvyöhykkeet

-Paldiski, Muuga, Sillamäe,Valga
-hyödykkeet tällä alueella tullialueen
ulkopuolella – ei VAT:n alaisia, eikä
tullimaksuja alueelle tuotaville hyödykkeille
-teollisuuspuistot: edelläkehitetty
infrastruktuuri eri puolilla Viroa, tarkoitettu
varsinkin teollisuus- ja logistiikkayrityksille

-Riian satama, Ventspilsin satama, Liepaja,
Rezekne
-80% hyvitys kiinteistö- ja yhteisöveroista
sekä osinkojen, hallintokulujen
ja maksut immateriaalioikeuksien
käytöstä vieraspaikkakuntalaisille
ennakonpidätyksistä
-suurin näitten sääntöjen mukaan korvattava
summa, joka katsotaan yrityksen koko
käynnissä olevasta investoinnista, on
35% (45% keskikokoisille ja 55% pienille
yrityksille) ja korkeimmillaan EUR 50
miljoonaa

-Akmene, laaksot
Kaunaksessa ja Vilnassa,
Kedainiai, Klaipeda,
Marijampole, Panevezys,
Siauliai
-osinko- ja kiinteistöverot
0%
-yhteisöverot 0%
ensimmäisen 6 vuoden
aikana, ja sen jälkeisinä 10
vuotena 7,5%
-lisäksi on tiede ja
teknologia-laaksoja, joihin
nämä on keskitetty

Infrastruktuuri

-3 tunnin lentomatkan päässä suurimmista
eurooppalaisista, pohjoismaisista ja Venäjän
kaupungeista
-satamat
- GoSwift-ajanvarauspalvelu helpottaa ja
nopeuttaa rajanylityksiä Venäjälle
-kattava verkkoyhteys koko maassa

-helposti tavoitettavissa lentoteitse
-lyhyin tie Länsi-Euroopan ja IVY:n välillä
kulkee Latvian kautta
-satamat paikallisia keskuksia
teollisuustoiminnalle
-Incukalns kaasuvarasto = Euroopan suurin
luonnollinen varasto
- tarjolla laaja valikoima sijaintipaikkoja sekä
teollisuudelle että toimistotiloille alhaisen
väestöntiheyden vuoksi

-helposti tavoitettavissa
lentoteitse
-kaksi strategisesti
arvokasta kuljetusreittiä
kulkee läpi, pohjois-etelä +
itä-länsi
-oleellinen osa TRASECArautatieverkostoa
-satamat
-Keski- ja Itä-Euroopan
edullisimpia Internetpalveluja

Verotus
Yhteisövero
Osinkovero

Sosiaaliturvamaksut

Kaikille: hankkeena
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- sivukonttorin rekisteröinti, yhtiön
ostaminen tai uuden yhtiön perustaminen
kestää noin 2 päivää

-yhtiön voi rekisteröidä yhdessä päivässä
lisämaksusta, muuten 3 pv

Yleisimmät
yritysmuodot

-osakeyhtiö

-rajavastuuyhtiö, osakeyhtiö, henkilöyhtiö

Edustuslaitokset ym

-sivukonttoreita voidaan rekisteröidä

-sivukonttori
-edustustoimistot: toiminta on rajoitettu
markkinatutkimukseen, emoyhtiön
mainostamiseen ja muuhun rajoitettuun
markkinatoimintaan

-yhtiön rekisteröimiseen
menee 1-3 pv (5 lisäpäivää
saadakseen VAT numeron,
jos tälle tarvetta)
-osakeyhtiö,
julkinen osakeyhtiö,
maatalousyhtiö,
henkilöyhtiö
-sivukonttorit, M&A

vähimmäiskuukausitulo 390e,
keskimääräinen 1009,62 e

vähimmäiskuukausitulo 360e,
keskimääräinen 610e

Työaika
Lomat
Tuet:

-5pv/vk, 8t/pv
-loma 28pv/v
-Viron työttömyysvakuutusrahasto: sopimus
työttömän, uuden työntekijän kanssa, tulee
olla voimassa vähintään 6kk, 50% palkasta
korvataan kansalliseen minimipalkkaan
EUR 390 asti, korvausta saa puoleen
sopimusajasta mutta korkeintaan 6kk

-normaali työaika 40t/vk
-4 kalenteriviikkoa/v
-Avustukset vammaisten/ heikommassa
asemassa olevien palkkaukseen: 100/50%
tuki kuukausipalkkaan, summa ei ylitä
kansallista minimipalkkaa, kesto 24/6kk,
lisäksi sosiaaliturvamaksun avustus (erityiset
vaatimukset)
-Avustukset nuorille työnhakijoille
ensimmäiseen työmahdollisuuteen
(16-29-vuotiaille ei-opiskelijoille)

Rahoitus

-e-asukkuus: kansainvälinen digitaalinen
henkilöllisyys, joka on saatavilla kaikille,
sopii hyvin niille, jotka ovat kiinnostuneet
yrityksistä, joita voi hallinnoida sijainnista
riippumatta
-lisäksi elektroninen yritysrekisteri (yrityksen
perustaminen elektronisesti),veronmaksu,
digitaalinen allekirjoitus, e-Arveldaja
(kirjanpito-ohjelmisto)
-Ympäristösijoituskeskus
(Keskkonnainvesteeringute keskus):
toteuttaa ja rahoittaa ympäristöhankkeita
-Viron kehitysrahasto: tarkoituksena
helpottaa uusien yritysten syntymistä ja
tukea riskipääomamarkkinoiden kasvua,
sijoitusjakso on lähtökohtaisesti 5 vuotta
-Kredex: tarjoaa yrityksille monenlaisia
rahoitusratkaisuja kuten lainoja,
riskipääomaa, luottovakuutusta ja takauksia
-Enterprise Estonia: kehitysavustus 50%
projektin kustannuksista EUR 32000
asti, startup-rahoitusta 80% projektin
kustannuksista EUR 5000 asti
-Horizon 2020 ohjelma

-Kannustin suurimittaisille
investointihankkeille: lupa saada
verovähennyksiä pitkäaikaissijoituksissa,
25% kokonais-sijoituksesta EUR 50 milj. asti,
15% EUR 50 milj. ylittävästä osasta
-Veronvähennykset (omaisuudelle,
kuten esim. rakennukset, tietokoneet,
ajoneuvot): Veronmaksajat voivat laskea
verovähennyksen kiinteän omaisuuden
(uudet tekniset tarvikkeet) kohdalla
kertoimella 1.5 ja R&D:hen liittyvien
kustannusten kohdalla kertoimella 3
-Verohelpotukset R&D:n liittyvään toimintaan:
yritykset voivat vähentää yhteisöveron
perustasta kolminkertaisesti ne menot, jotka
sijoitetaan tutkimus- ja kehitystoimintaan
-Altum luottotakaus
-apuohjelmia yrittäjille + mikrolainat EUR
25000 asti
-Horizon 2020 ohjelma: tarjoaa suuren
valikoiman erilaisia rahoitusmahdollisuuksia
tutkimus- ja innovaatiotoimintaan,
enimmillään 70-100% projektin
kustannuksista, 80 biljoonaa 7 vuoden
aikana käytettävissä

Yhtiö
Perustaminen

Työmarkkinat
Palkat
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vähimmäiskuukausitulo
325e, keskimääräinen
713,90
-5(/6)pv/vk, 40t/vk
-loma 28(/35)pv/v
-Avustukset palkkojen
sekä sosiaalimaksujen
osittaiseksi kattamiseksi
heikommassa asemassa
oleville työnhakijoille
(korkeintaan 12kk, EUR
650 asti)

- HR Invest LT+:
tuetaan työntekijöiden
erikoistumista ja
yleiskoulutusta, 50%
kustannusten hyvityksestä
EUR 600 000 asti per
hanke
-Sijoitusprojektihelpotus:
sallii yhtiöille,
jotka toteuttavat
sijoitusprojekteja,
alennuksen liikevoiton
verotukseen vähentämällä
todellisia aiheutuneita
hankintakuluja
pääomarahastoihin 50%
saakka
-kolminkertaiset
verohelpotukset R&D:hen
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