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Kepan lausunto ulkoasiainvaliokunnalle hallituksen 
kansainvälisen veronkierron vastaisesta toimintaohjelmasta
(E 61/2014 vp) 

Kepa suhtautuu positiivisesti siihen, että valtioneuvosto on ensimmäistä kertaa tehnyt 
kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintaohjelman. Ohjelma on edistysaskel niin Suomessa 
kuin Euroopassakin. On tärkeää, että hallitus puuttuu nyt strategisesti kotimaisen harmaan 
talouden torjunnan lisäksi kansainvälisen veronkierron suitsimiseen. Ohjelmassa tulisi vielä 
parantaa tietojen julkisuutta ja eri politiikka-aloja välistä johdonmukaisuutta koskevia 
sitoutumuksia.

Kohta 4: Tietojen julkisuus

[4.1] Suomi on toteuttanut hallitusohjelmasitoumustaan maakohtaisen raportoinnin 
edistämisestä kohtuullisesti. On suuri edistysaskel, että enemmistöomisteiset yritykset velvoitetaan
raportoimaan maakohtaisesti ensi vuodesta lähtien. On kuitenkin pettymys, että asian EU-käsittely 
on siirretty vasta vuoteen 2018. Suomen tulisi ajaa maakohtaisen raportoinnin käsittelyä 
nopeammalla aikataululla. Olisi kaikkien etu, että eurooppalaisille suuryrityksille saataisiin sama 
raportointistandardi mahdollisimman pian.

Tällä hetkellä on myös oleellista, että enemmistöomisteisille yrityksille kehitetään toimiva ja 
kaikkia sidosryhmiä hyödyttävä raportointimalli. Ohjelmassa jää nyt epäselväksi, mitä 
verojalanjälki ja sen pilotointi käytännössä tarkoittavat.

[4.2] Ohjelmassa hallitus "pyrkii edistämään tosiasiallisen edunsaajan (beneficial owner) 
julkisuutta". Kepan mielestä on tärkeää, että tiedot todellisista hyödynsaajista olisivat julkisissa 
rekistereissä. EU:n rahanpesudirektiivin uudistusprosessissa (EU/2012/1768) on ehdotettu, että 
kaikissa jäsenmaissa olisi julkiset omistajarekisterit. Suomi ei ole kannattanut ehdotusta.

Lisäksi hallintarekisteristä ei ole ohjelmassa mainintaa. Hallintarekisterin avulla ulkomaiset 
sijoittajat voivat omistaa arvopapereita tuntemattomina. Myös suomalaiset sijoittajat voivat käydä 
kauppaa hallintarekisterin kautta ulkomaisen pankin asiakkaina ja välttää veronmaksun 
arvopaperien myyntivoitoista.

[4.3] Ohjelman mukaan eläkeyhtiöiden veroparatiisivapaista sijoituksista sitoudutaan 
keskustelemaan. Nyt olisi tärkeää siirtyä sanoista tekoihin. Finnwatchin arvion mukaan 
suomalaisia työeläkevaroja sijoitetaan vähintään 37 miljardia euroa veroparatiiseihin 
rekisteröityjen rahastojen kautta. Keskustelun sijaan veroparatiisirahastojen käyttäminen on 
asetettava harkintaan ja on etsittävä vaihtoehtoisia ja vastuullisempia sijoituskohteita. 
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Kohta 5: Julkiset hankinnat 

Hallitus haluaa ratkaista, "mikä määritelmä veroparatiisista olisi käyttökelpoisin julkisten 
hankintojen yhteydessä". Tämä on positiivista, mutta toisaalta hallitus ei ole valmis sitoutumaan 
tekemään omaa mustaa listaa veroparatiiseista (ohjelman s. 6), vaikka asiasta on 
hallitusohjelmakirjaus ja Euroopan komission suositus. Mustaa listaa voisi käyttää julkisten 
hankintojen sääntelyn lisäksi vastuullisen sijoittamisen välineenä. 

Kohta 6: Veroasiat kehitysyhteistyössä 

Ohjelmassa on kiitettävästi edistetty kehityspoliittista johdonmukaisuutta, eli sitä, että 
politiikassa ja lainsäädäntömuutoksissa huomioidaan globaalit kehitys- ja köyhyysvaikutukset. 
Ohjelmassa sitoudutaan ajamaan asiaa aktiivisesti monilla kansainvälisillä foorumeilla. Työ jää 
kuitenkin jossain määrin puolitiehen.

Ohjelmaa vaivaa perinpohjainen edustuksellisuusongelma, koska Suomi sitoutuu toimimaan 
aktiivisesti vain OECD:n ja sen BEPS-hankkeen puitteissa (ns. Base Erosion and Profit Shifting 
-hanke). Järjestöllä on asiantuntemusta verokysymyksissä ja G20-maat sekä EU ovat vahvistaneet 
sen mandaattia, mutta valitettavasti lähinnä teollisuusmailla on järjestössä virallinen jäsenyys ja 
äänioikeus. Sen sijaan YK:n alaista verokomiteaa ei olla valmiita tukemaan, vaikka verotulojen 
merkitystä luvataan edistää YK:n tulevaa Post-2015 kehitysohjelmaa laadittaessa. YK:n alaisesta 
verokomiteasta tulisi tehdä hallitusten välinen elin ja sen toimintaa tulisi vahvistaa, jotta kaikilla 
mailla olisi yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa kansainvälisen veropolitiikan suuntaviivoihin. 
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