Aggressiivinen verosuunnittelu
– ja kuinka siitä päästään eroon

Osa yrityksistä välttelee veroja
muodollisesti laillisilla, mutta
lain hengen vastaisilla tavoilla.
Voittoja siirretään matalan verotuksen maahan, eikä valtio, jossa
tulos on tosiasiassa syntynyt,
saa sille kuuluvia verotuloja.
Yritys voi välttyä veroilta
lähes kokonaan. 

Yritykset käyttävät hyväkseen eri maiden
verojärjestelmien eroja, lainsäädännön
aukkoja ja veroparatiisien tarjoamia etuuksia. Se on mahdollista, koska monikansallisen yrityksen eri osia verotetaan ikään
kuin ne olisivat erillisiä yrityksiä. 
Aggressiivinen verosuunnittelu ruokkii eriarvoisuutta. Onneksi se voidaan pysäyttää.

Esimerkki 1 – korkokikkailu:
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Yrityksillä on kannustin toimia velkarahalla, sillä
Suomessa korkomenot ovat pitkälti vähennettävissä verotuksessa. Yrityksen sisäisten lainojen
korkovähennysoikeutta on rajoitettu lailla, mutta
vain osittain. Ulkopuolisilta saatujen lainojen
korot voi toistaiseksi vähentää kokonaan.

Laina

Monet kansainväliset yritykset käyttävät
hyväkseen Luxemburgin tarjoamia veroetuja, jotka mahdollistavat korkokikkailun.

Holding-yhtiö Luxemburgissa

Esimerkki 2 – siirtohintojen optimointi:

Sambialainen tytäryhtiö ostaa
samaan konserniin kuuluvalta mauritiuslaiselta yhtiöltä metsäkoneet
sekä hallintopalveluita. Yritys tietää,
että näiden markkinahintaa on vaikea määrittää, joten se hinnoittelee
ne yläkanttiin eli ”optimoi siirtohintoja”. Näin sambialaisen yrityksen
voittoja siirtyy Mauritiukselle, jossa
on matala yritysverotus. 
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Todellisuudessa Mauritiuksella saattaa olla vain postilaatikko eikä yhtään
työntekijää. Sambian verohallinnon
työtä vaikeuttaa se, että sillä on vähän
resursseja ja kokemusta siirtohinnoittelun valvomisesta.
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Esimerkki 3 – aineettoman omaisuuden sijoittaminen:
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Alankomaat ei peri lähdeveroa rojaltimaksuista, joten ne voidaan siirtää
eteenpäin esimerkiksi Caymansaarille,
jossa yhteisöveroa ei ole lainkaan.
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Paljonko aggressiivinen verosuunnittelu ja verokilpailu maksaa?
Suomi menettää 430 miljoonaa–1,4 miljardia € vuodessa

8 lastensairaalaa

Kehitysmaat menettävät yli 100 miljardia € vuodessa

Koulupaikka
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hoitajan palkka

Seurauksista kärsitään pitkään
(( Eriarvoisuus kasvaa. Kun yritykset välttyvät

veroilta, tavalliset ihmiset maksavat enemmän.
Julkiset palvelut kärsivät ja hyvinvointi heikkenee.
(( Verokilpailun myötä kaikki maat häviävät. Yhteisö-

verokannat ovat puolittuneet viimeisen
30 vuoden aikana.
(( Pienet ja keskisuuret yritykset eivät pärjää

verokikkaileville monikansallisille yrityksille.

Yritysverokeitaita ja salaisuusvaltioita
Veroparatiiseja on erilaisia. Yhdet tarjoavat palveluita rikkaille, jotka haluavat
piilottaa varallisuutensa. Toiset johtavat verokilpailun syöksykierrettä auttamalla
monikansallisia yrityksiä välttämään verot siellä, missä niiden voitto tosiasiassa
syntyy. Osa maista on eksperttejä molemmissa.

Yritysverokeidas

Salaisuusvaltio

(( Mahdollistaa monikansallisten

(( Mahdollistaa varojen piilottamisen

yritysten verovälttelyn
(( Alhainen tai olematon yhteisövero
(( Kapea yritysveropohjaeli suurta

osaa tulosta ei veroteta
(( Erityisetuja ulkomaisille yrityksille,

vaikka niillä ei olisi todellista
toimintaa maassa

muiden maiden viranomaisilta
(( Yritysten ja säätiöiden todelliset

edunsaajat salassa
(( Vahva pankkisalaisuuden suoja
(( Ei osallistu monenkeskiseen

verotietojen vaihtoon tai rahanpesun vastaiseen yhteistyöhön

(( Yritysverotuksen avoimuuden

lisäämistä vastaan
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Kansainvälinen huomio ja veroparatiisilistaukset
keskittyvät usein trooppisiin saariin, vaikka monet EUmaat ovat merkittäviä verovälttelyn mahdollistajia.

Suomen on:
§

..lisättävä
läpinäkyvyyttä

(( Monikansalliset yritykset on vel-

voitettava raportoimaan julkisesti
jokaisen toimintamaan osalta
erikseen tuloksesta maksetut verot
sekä perustiedot toiminnasta, jotta
voimme arvioida, onko voittoja siirretty verottajaa pakoon.

…pysäytettävä
kilpajuoksu
pohjalle
(( Tilkitään lainsäädännön porsaan-

reiät EU:ssa ja kansallisesti. Esimerkiksi korkojen vähennysoikeutta
rajoittavaa lainsäädäntöä on uudistettava, jotta se rajoittaisi tehokkaasti
voittojen siirtämistä.

…tuettava
kehitysmaita
(( Tarvitsemme aidosti globaalia yhteis-

työtä. Kansainvälisen verotuksen
pelisäännöistä päätetään nyt teollisuusmaiden järjestö OECD:ssä. Reilun
ja toimivan verojärjestelmän edellytys
on päätöksenteko esimerkiksi YK:ssa,
jonka jäseniä kaikki maat ovat.

(( EU:n tulee sopia monikansallisten
(( Yritysten todelliset omistajat on jul-

kistettava. Jos emme tiedä, kuka on
yrityksen takana, on mahdotonta selvittää yritysten yhteyksiä tai vaikutusvaltaisten ihmisten intressiristiriitoja.

yritysten verottamisesta yhtenä
kokonaisuutena. Yritysten eri osien
välisen kaupan eli siirtohinnoittelun
tehokas valvonta on osoittautunut
mahdottomaksi tehtäväksi.

(( Köyhät maat on otettava mukaan vero-

tietojenvaihtoon. Tähän on kehitetty
monenkeskinen järjestelmä, mutta
sen säännöt ovat sellaiset, että kehitysmaiden on lähes mahdotonta saada
muilta valtioilta tarvitsemiaan tietoja.
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