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Julkinen maakohtaisten verotietojen raportointi 

  

 

Hyvä ministeri Lindström, 

 

Me allekirjoittaneet kansalaisjärjestöt pidämme monikansallisten yritysten verotietojen julkisuutta 

välttämättömänä aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi. Euroopan unionilla on nyt tilaisuus 

edistää verotuksen läpinäkyvyyttä. Komissio esitteli 12. huhtikuuta ehdotuksen suuryrityksiltä 

vaadittavaksi julkiseksi maakohtaiseksi veroraportoinniksi. Julkisen maakohtaisen raportoinnin 

myötä olisi mahdollista arvioida, maksavatko yritykset veronsa siinä maassa, missä voitot ovat 

tosiasiassa syntyneet. 

Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että komission esitys on puutteellinen eikä nykymuodossaan 

mahdollista verovälttelyyn puuttumista. Pyydämmekin teitä edistämään seuraavia parannuksia 

komission esitykseen:  

 

1. Raportointivelvollisuuden liikevaihtoraja tulee laskea 40 miljoonaan euroon. Esitetty 

750 miljoonan euron liikevaihtoraja jättäisi raportoinnin ulkopuolelle 85–90 prosenttia 

monikansallista yrityksistä. Esimerkiksi useat Suomessa verovälttelystä kritisoidut sosiaali- 

ja terveysalan yritykset jäisivät raportoinnin ulkopuolelle. Kaivannais- ja 

puunkorjuuyritysten jo voimassa oleva raportointivelvollisuus koskee nimenomaan 

tilinpäätösdirektiivin määritelmän mukaisia suuria konserneja (liikevaihto >40 milj. €). 

2. Raportoinnin tulee kattaa kaikki maat eritellysti. Komission ehdotuksen mukaan 

maakohtainen raportointi koskisi ainoastaan jäsenmaita ja kolmansia maita, jotka päätyvät 

komission tulevalle veroparatiisilistalle. Tämä vesittää maakohtaisen raportoinnin 

tarkoituksen. On kolme hyvää syytä tehdä raportoinnista kaikki maat eritellysti kattavaa: 

a) Suppea raportointi mahdollistaa verojärjestelyiden siirtämisen maihin, jotka 

jäävät listan ulkopuolelle. Aiemmat EU:n ja OECD:n yritykset koota 

veroparatiisilistoja ovat osoittaneet, että valtapolitiikka ja yksittäisten maiden intressit 

vaikuttavat listauksiin. Maakohtaisesti eritelty raportointi on yksinkertaisempaa, 

vaikuttavampaa ja oikeudenmukaisempaa kuin komission ehdottama valikoiva 

raportointi. 



 

 

b) Komission ehdottamassa mallissa kolmansien maiden kansalaiset ja viranomaiset 

saisivat tiedot oman maansa osalta vain, jos ne päätyvät mainitulle veroparatiisilistalle. 

Eritelty maakohtainen raportointi auttaisi myös kehitysmaita tunnistamaan ja 

kitkemään niissä toimivien yritysten harjoittamaa aggressiivista verosuunnittelua. 
Kehitysmaat menettävät suuryritysten verovälttelyn vuoksi arviolta 200 miljardia 

dollaria vuodessa – saman verran kuin ne keräävät yritysverotuloa ja huomattavasti 

enemmän kuin ne saavat kehitysyhteistyövaroja. 

c) Eritelty raportointi ei lisäisi yritysten hallinnollista taakkaa tai vääristäisi 

kilpailua. Yritysten, joiden liikevaihto ylittää 750 miljoonan euron rajan, on joka 

tapauksessa raportoitava tiedot maakohtaisesti veroviranomaiselle (COM/2016/025), 

joten tietojen julkaisu ei aiheuttaisi niille lisäkuluja. Mikäli raportointivelvollisuus 

laajennetaan koskemaan muita suuryrityksiä, kustannusero täysin maakohtaisen ja 

osittain maakohtaisen raportoinnin välillä on marginaalinen. Kattava maakohtainen 

veroraportointi ei myöskään aiheuttaisi kilpailuhaittaa EU-alueen yrityksille, sillä tiedot 

eivät ole liikesalaisuuksia. Suuret luottolaitokset sekä kaivannais- ja 

puunkorjuuyritykset on jo velvoitettu julkaisemaan kaikkien maiden osalta eritellyt 

tiedot. 

3. Raporttien tulee sisältää riittävän kattavat tiedot yrityksen toiminnasta. Riskien 

arvioimiseksi yritysten tulee raportoida maakohtaisesti myös julkiset tuet, oman pääoman 

kirjanpidollinen arvo, aineelliset hyödykkeensä ja lista tytäryhtiöistä maittain. Suomalaisille 

yrityksille ei syntyisi raportoinnista merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia, sillä tiedot ovat 

pääosin johdettavissa jo olemassa olevista tiedoista tai suurimpien yritysten tapauksessa 

vastaavat suoraan veroviranomaisille toimitettavia tietoja. 

Kattavan julkisen veroraportoinnin myötä kansalaiset ja päätöksentekijät niin EU-maissa kuin 

kolmansissa maissa saisivat käyttöönsä tietoa, joka auttaa verojärjestelmän heikkouksien 

paikantamisessa ja korjaamisessa. Raportointi tasaa pelikenttää suurten ja pk-yritysten välillä ja 

kannustaa kilpailemaan tuotteilla ja tehokkuudella verokikkailun sijaan. Tuore Eurobarometri-

tutkimus osoittaa, että 78 prosenttia suomalaisista odottaa EU:lta voimakkaampia toimia 

verovälttelyn pysäyttämiseksi.1 Pyydämme teitä osoittamaan, että olette sitoutuneet verovälttelyn 

torjumiseen ajamalla yllä esitettyjä parannuksia käsittelyssä olevaan esitykseen.  

Olemme käytettävissä, jos kaipaatte lisätietoa aiheesta.  

 

Ystävällisin terveisin, 

Kepa  

Apu-Paku  

Attac  

Changemaker 

CRASH 

Eettisen kaupan puolesta  

Finnwatch 

Ihmisoikeusliitto 

Pelastakaa Lapset 

Reilu vero  

Suomen Lähetysseura 

Transparency International    

Suomi 

Vammaiskumppanuus

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586588/EPRS_BRI%282016%29586588_EN.pdf 



 

 

                
 

 

 

 

 

      

 

    

 

                                                  

 
 

 

Lisätietoja: 

Lyydia Kilpi 

asiantuntija, vero-oikeudenmukaisuus 

Kepa ry 

lyydia.kilpi@kepa.fi 

puh. 050 3176738  
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