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HE 191/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
verotusmenettelystä annetun lain 14 d §:n muuttamisesta 
 

Kepa ry, yli 300 suomalaisen kehitys- ja ympäristöjärjestön kattojärjestö, kiittää mahdollisuudesta 

lausua asiasta. 

Kepa pitää esitettyä muutosta perusteltuna, sillä se lisää Suomen lainsäädäntöön olennaisen 

tarkennuksen, joka sisältyy verotietojen vaihtoa koskevaan direktiiviin.1  Muutos auttaa 

varmistamaan, että viranomainen todella saa maakohtaisen raportin, sillä selvitysvelvollisuutta ei 

voi välttää, jos emoyhtiö on osoittanut raportoijaksi sisaryhtiön, jonka saatavilla ei ole kaikkia 

maakohtaisen raportin tietoja. Esitetyn muutoksen lisäksi olisi hyödyllistä, että eduskunta saisi 

tiedon siitä, onko Verohallinto saanut kaikkien lain piiriin kuuluvien yritysten raportit ja millaisia 

trendejä niistä on havaittavissa. 

Kepa huomauttaa, että rajat ylittävän aggressiivisen verosuunnittelun torjumiseksi on tärkeää, että 

Suomi edistää myös julkista raportointia. Direktiiviehdotus julkisesta maakohtaisesta 

raportointivelvollisuudesta on vaikeassa tilanteessa EU:ssa. Euroopan parlamentti äänesti viime 

kesänä kattavan raportoinnin puolesta.2 Jäsenmaat ovat kuitenkin jakautuneet.  

Julkinen raportointi lisää monikansallisten suuryritysten tilivelvollisuutta ja ehkäisee aggressiivista 

verosuunnittelua. Raportointi tekee markkinoista reilummat pienille ja kotimaisille yrityksille. 

Jotta nämä tavoitteet saavutetaan, raportoinnin tulee kattaa kaikki maat. 

Komissio on esittänyt, että tiedot tarvitsisi eritellä ainoastaan EU-maiden ja veroparatiisien osalta. 

EU:n joulukuussa julkaisemalla veroparatiisilistalla on ainoastaan yhdeksän pientä maata.3 Tieto 

yritysten toiminnasta ja veronmaksusta suurimmassa osassa maailmaa jäisi siis komission mallissa 

piiloon.  

Suomen tulee edistää jäsenmaiden keskuudessa parlamentin kannan mukaista julkista raportointia, 

jossa tiedot on eritelty jokaisen lainkäyttöalueen osalta.4  

                                                           
1 NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2016/881 direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse pakollisesta 

automaattisesta tietojenvaihdosta verotuksen alalla. Liite III, 2. jakso, 1. artiklan viimeinen momentti: ”Kun Osayksikkö ei 

voi saada tai hankkia kaikkia 8 aa artiklan 3 kohdan mukaisia maakohtaisen raportin antamiseksi vaadittavia tietoja, tällaista 

Osayksikköä ei saa nimetä Monikansallisen Yritysryhmän Raportoivaksi Yksiköksi tämän kohdan neljännen alakohdan 

mukaisesti. Tämä sääntö ei vaikuta Osayksikön velvollisuuteen ilmoittaa jäsenvaltiolle, jossa sillä on kotipaikka, että 

Perimmäinen Emoyksikkö on kieltäytynyt asettamasta tarvittavia tietoja saataville.” http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0881&from=en  
2 Euroopan parlamentti. 4.7.2017. Multinationals should disclose tax information in each country they operate. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170629IPR78639/multinationals-should-disclose-tax-information-in-

each-country-they-operate  
3 Tilanne 1.2.2018. https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en  
4 Kepa. Tietoisku: Yritysten verotiedot avoimiksi. Syyskuu 2017. https://www.kepa.fi/sites/kepa.fi/tiedostot/julkaisut/kepa-

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0881&from=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0881&from=en
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170629IPR78639/multinationals-should-disclose-tax-information-in-each-country-they-operate
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170629IPR78639/multinationals-should-disclose-tax-information-in-each-country-they-operate
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en
https://www.kepa.fi/sites/kepa.fi/tiedostot/julkaisut/kepa-factsheet-julkinen-maakohtainen-raportointi.pdf
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