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Yritysten verotiedot avoimiksi
Julkinen maakohtainen raportointi torjuu
aggressiivista verosuunnittelua
SUOMI MENETTÄÄ aggressiivisen verosuunnittelun takia 430–1 400 miljoonaa euroa vuodessa ja kehitysmaat
yli 100 miljardia dollaria – vähintään saman verran kuin
ne saavat kehitysapua. Tarkkojen summien arvioiminen
on mahdotonta, sillä verovälttely tapahtuu pitkälti salassa.
Suuryritykset toimivat kansainvälisesti, mutta verotus
on kansallista ja jokaista monikansallisen yrityksen osaa
verotetaan erikseen. Päättäjillä, medialla tai kansalaisilla ei

Jos yritykset velvoitettaisiin
julkaisemaan maksamansa verot
ja keskeisimmät taloudelliset
tunnuslukunsa jokaisen toimintamaan
osalta, läpinäkyvyys ja sen myötä
tilivelvollisuus lisääntyisivät.
ole mahdollisuutta saada kokonaiskuvaa yritysten toiminnasta. Jos yritykset velvoitettaisiin julkaisemaan maksamansa verot ja keskeisimmät taloudelliset tunnuslukunsa
jokaisen toimintamaan osalta, läpinäkyvyys ja sen myötä
tilivelvollisuus lisääntyisivät. Se myös auttaisi osakkeenomistajia arvioimaan verosuunnitteluun liittyviä riskejä.
Julkinen maakohtainen raportointi ei estä aggressiivista verosuunnittelua, mutta ehkäisee sitä ja auttaa päättäjiä korjaamaan verojärjestelmän heikkoudet. Raportointi

kannustaa kilpailemaan tuotteilla ja tehokkuudella verokikkailun sijaan.

Suuryritysten raportointi tasaa pelikenttää

Suurilla monikansallisilla yrityksillä on mahdollisuus minimoida veronsa käyttämällä hyväksi eri maiden verojärjestelmien eroja ja veroparatiisien tarjoamia etuuksia.
Raportointivelvollisuuden tulisi koskea ainakin kaikkia kirjanpitolain mukaisia suuryrityksiä, jotka toimivat
kansainvälisesti. Suuryrityksissä ylittyy vähintään kaksi
seuraavasta raja-arvosta:
1. taseen loppusumma 20 miljoonaa euroa
2. liikevaihto 40 miljoonaa euroa
3. tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 		
250 henkilöä.
Näin pienille ja keskisuurille sekä ainoastaan kotimaassa
toimiville yrityksille ei tulisi lisävelvoitteita. Markkinoista
tulisi reilummat, sillä monikansallisten yritysten mahdollisuus saada kilpailuetua veroja välttelemällä pienenisi.

Markkinoista tulisi reilummat, sillä
monikansallisten yritysten mahdollisuus
saada kilpailuetua veroja välttelemällä
pienenisi.

Tiedot tarvitaan jokaisen maan osalta

Maakohtainen raportointi auttaa paljastamaan aggressiivisen verosuunnittelun vain, jos se kattaa kaikki yrityksen
toimintamaat eritellysti. Jos tietoja eri maista niputetaan
yhteen, jää kokonaiskuva verojärjestelyistä piiloon. Veroparatiisissa voi olla vain vähän tai ei lainkaan työntekijöitä ja maksettuja veroja, mutta voitot ovat yleensä suuria,
koska niitä on keinotekoisesti siirretty sinne. Veroja välttelevä yritys pyrkii salaamaan tällaiset tiedot, jos se vain
on mahdollista.

Jokaisen maan osalta eritelty
raportointi auttaa myös kehitysmaita
tunnistamaan ja kitkemään niissä
toimivien yritysten harjoittamaa
aggressiivista verosuunnittelua.
Jokaisen maan osalta eritelty raportointi auttaa myös
kehitysmaita tunnistamaan ja kitkemään niissä toimivien yritysten harjoittamaa aggressiivista verosuunnittelua.
Kehitysmaat kaipaavat kipeästi verotuloja koulutuksen,
terveydenhoidon ja muiden palveluiden järjestämiseen.
Suomalaisyrityksistä esimerkiksi Fortumilla, Koneella,
Nokialla ja Stora Ensolla on tytäryhtiöitä sekä kehitysmaissa että veroparatiiseissa.

Vain kokonaiskuva paljastaa verovälttelyn

Aggressiiviseen verosuunnitteluun on monia keinoja, ja
verokonsultit keksivät kilvan uusia. Julkinen maakohtainen raportointi torjuu verovälttelyä tehokkaimmin, jos se

sisältää seuraavat tiedot jokaisen maan tai itsehallintoalueen osalta eriteltynä:
•

Konsernin tytäryhtiöiden ja kiinteiden toimipaikkojen nimet ja toiminnan luonne

•

Työntekijöiden lukumäärä kokopäivätyötä vastaavana ja henkilöstökulut

•

Nettoliikevaihto etuyhteydessä olevien ja kolmansien osapuolten kesken jaettuna

•

Voiton tai tappion määrä ennen tuloveroja

•

Liikevoitto

•

Rahoitustuotot etuyhteydessä olevien ja kolmansien osapuolten kesken jaettuna

•

Kertyneet ja maksetut tuloverot ja lähdeverot

•

Kertyneet voittovarat

•

Oman pääoman kirjanpidollinen arvo

•

Muu aineellinen omaisuus kuin käteinen tai
muut rahavarat

•

Ostot etuyhteydessä olevien ja kolmansien osapuolten kesken jaettuna

•

Saadut valtiontuet

Nämä tiedot eivät ole liikesalaisuuksia, vaan perustietoja
yrityksen toiminnasta. Suuri yritys pystyy poimimaan ne
helposti tietojärjestelmistään. Kustannus on minimaalinen verrattuna siihen, kuinka paljon monikansalliset yritykset käyttävät vuosittain verokonsulttien palveluihin.

Suomen tulee:
Edistää kattavaa julkista maakohtaista raportointia
EU:ssa ja toteuttaa raportointivelvollisuus kansallisesti,
jos se ei EU:ssa etene.

Päivittää valtionyhtiöiden veroraportointiohjeistusta
niin, että raportit kattavat kaikki maat eritellysti ja sisältävät yhdenmukaiset tiedot.

Varmistaa, että julkisista hankinnoista kilpailevat tai
julkisia palveluja tuottavat yritykset julkaisevat maakohtaisen raportin.
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