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Hyvä komissaari Katainen,

pyydämme, että puoltaisitte tulevassa komission kokouksessa ehdotusta suuryritysten verotietojen 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi. On hienoa, että komissio on viimeisen vuoden aikana sitoutunut 
vahvasti kitkemään veronkiertoa ja haitallista verovälttelyä.

Nyt komissiolla on tärkeä tilaisuus näyttää sitoumuksen johtavan käytännön toimiin viemällä 
julkista maakohtaista raportointia eteenpäin välittömästi vaikutusarvioinnin valmistuttua. 
Raportoinnin myötä saataville tulisivat maakohtaiset tiedot suuryritysten työntekijämääristä, 
tytäryhtiöistä, voitoista ja veroista.

Läpinäkyvyys on yksi tehokkaimmista keinoista estää voittojen piilottaminen matalan verotuksen 
maihin. OECD:n BEPS-hankkeen ohjeet maakohtaisesta raportoinnista kattavat ainoastaan 
tietojenvaihdon veroviranomaisten kesken. On tärkeää, että raportoinnista tehdään julkista, jotta 
tieto on myös kansalaisten, toimittajien ja päättäjien saatavilla.

Myös EU:n sisämarkkinat hyötyisivät julkisesta tiedosta, sillä se toisi esiin mahdolliset epäreilut 
kilpailuedut, joita suuryritykset saavat pienten ja keskisuurten yritysten kustannuksella. Tällä olisi 
positiivinen kasvuvaikutus, sillä pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät 2/3 EU:n yksityisen 
sektorin työvoimasta1. Ennen kaikkea julkinen raportointi ehkäisisi monikansallisia yrityksiä 
harjoittamasta aggressiivista verosuunnittelua. 

Komissio päätti hiljattain tuomita Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin myöntämät veroedut 
sääntöjenvastaisiksi valtiontuiksi. Tämä osoittaa,että EU:ssa on huolestuttavaa verokilpailua ja 
veroparatiisien tavoin toimivia maita. Julkinen maakohtainen raportointi tarjoaisi lisätietoa 
tytäryhtiöiden käytöstä verosuunnittelussa sekä yhtiöiden ja veroviranomaisten välisistä 
erityisjärjestelyistä.

Läpinäkyvyyden lisääminen on välttämätön askel veropohjia, hyvinvointia ja reilua kilpailua 
rapauttavan verovälttelyn kitkemisessä. Julkinen raportointi tarjoaisi myös kehitysmaiden 
kansalaisille mahdollisuuden saada tietoa kotimaassaan toimivien monikansallisten yritysten 

1 http://ec.europa.eu/growth/smes 

http://ec.europa.eu/growth/smes


toiminnasta ja veronjalanjäljestä. Komissio linjasi hiljattain, että EU haluaa johtaa esimerkillä 
tässä tärkeässä asiassa2.

Pöydällä on tällä hetkellä aloite julkisen maakohtaisen raportoinnin sisällyttämisestä 
osakkeenomistajien oikeuksia koskevaan direktiiviin. Tämän direktiivin hyväksyminen säästäisi 
aikaa ja yksinkertaistaisi lainsäädäntöprosessia. Toivomme että te toimitte läpinäkyvyyden 
lisäämisen puolesta puoltamalla kaikkia aloja koskevaa julkista maakohtaista raportointia, kun 
komissio käsittelee asiaa 12. huhtikuuta.

Ystävällisin terveisin,

2COM(2016) 24 final - Communication from the Commission to the European Parliament and the 
Council,  on an External Strategy for Effective Taxation 


