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Kepa  ry:n  lausunto  valtiovarainvaliokunnan  verojaostolle  koskien  komission 
tiedonantoa  6.12.  Euroopan  parlamentille  ja  neuvostolle:  toimintasuunnitelma 
veropetosten ja veronkierron torjunnan tehostamiseksi (EU/2012/1768)Kepa  katsoo  komission  ehdotuksen  mukaisesti,  että  veronkiertoon  ja  -välttelyyn puuttumiseen  tarvitaan  ripeitä  ja  konkreettisia  keinoja.  Veronkierron  ja  -välttelyn  takia globaalista etelästä pakenee n. 900 miljardia dollaria pääomaa vuosittain. EU:ssa vastaavan luvun  arvioidaan  olevan  n.  100  miljardia  euroa,  Suomesta  puolestaan  pakenee  n.  320 miljoonaa euroa vuodessa pelkän siirtohinnoittelun väärinkäytön takia. Ilmiössä ei ole kyse vain tulomenetyksestä,  vaan myös oikeudenmukaisuudesta.  Kun suuryritykset  ja varakkaat yksityishenkilöt voivat piilottaa tulojaan verottajalta, lisääntyy tavallisiin ihmisiin kohdistuva verotaakka. Köyhissä maissa tämä myös lisää ja ylläpitää kehitysapuriippuvuutta. Kyseessä  on  maailmanlaajuinen  ilmiö,  johon  tarvitaan  kansainvälisiä  ja  monenkeskeisiä ratkaisuja.  Hallitus  on  ohjelmassaan  sitoutunut  toimimaan  eturintamassa  kansainvälisen veronkierron lopettamisessa. Nyt Suomen tulisi aktiivisesti ajaa tätä tavoitetta myös EU:ssa. 
Ehdotetun toimintasuunnitelman toteuttamisessa tulee nykyistä paremmin huomioida 
johdonmukaisuus  EU:n  ja  Suomen  kehityspoliittisten  tavoitteiden  kanssa.  Lisäksi 
Suomen  tulee  toimintaohjelman  puitteissa  ajaa  eurooppalaisen 
veroparatiisimääritelmän  käyttöönottoa,  jotta  veroparatiisien  tunnistaminen, 
nimeäminen ja listaaminen olisi mahdollista. 

***
Toimintaohjelman suosituksista: 
1. Suositus (C-8805) toimenpiteistä, joilla kannustetaan EU:n ulkopuolisia maita 
soveltamaan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia verotusalalla 
EU:n  ulkopuolisten  maiden  määritelmä: ”Ulkopuoliset  maat”  -ryhmän  tulisi  käsittää eurooppalaisista  maista  riippuvaiset  alueet  ja  liitännäisvaltiot,  kuten  esimerkiksi  Jersey, Neitsytsaaret  ja  Caymansaaret.  Monet  näistä  alueista  ja  valtioista  ovat  tunnettuja veroparatiiseja  ja  niiden  sisällyttäminen  ohjelman  piiriin  on  ensisijaisen  tärkeää suunnitelman tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi.  Ohjelmassa tulisi  olla  tästä selkeä kirjaus. 
Veroparatiisin määritelmä ja  listaaminen: On  erittäin  tärkeää,  että  jäsenmaiden kesken sovittaisiin yhteisistä kriteereistä, joiden pohjalta veroparatiisit voidaan määritellä ja listata. Tällä hetkellä toimintaohjelmaehdotus nojaa vähimmäisvaatimuksina OECD:n kriteeristöön ja EU:n  yritysverotukseen sovellettaviin  käytännesääntöihin.  Etenkin edellisessä  on kuitenkin 



huomattavia heikkouksia. OECD:n kriteeristöön kuuluu pyyntöön perustuvan tiedonvaihdon sekä  juridiseen  omistajuuteen  liittyvät  kriteerit,  joka  tarkoittaa,  että  tiedonvaihto  maiden välillä  ei  toimi  automaattisesti,  eikä  veroparatiisiyhtiöiden  todellisista  omistajista  ja hyödynsaajista  ole  tarvittavaa  tietoa  saatavilla.  Suomen  hallitusohjelmassa  sitoudutaan 
selvittämään  mahdollisuudet  ottaa  OECD:n  kriteereitä  tiukempi  listaus 
veroparatiiseiksi  katsotuista  maista  ja  alueista.  Tämän  tavoitteen  saavuttaminen  on tärkeää  myös  kehitysmaiden  näkökulmasta,  koska  tänä  päivänä  näiden  maiden tiedonsaantimahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Komissio  suosittaa  jäsenmaita  laatimaan  kansalliset  ”mustat  listat”  veroparatiiseista. Ensisijaisena  tavoitteena  tulisi  olla  EU:n  yhteisen  listan  laatiminen,  mutta  jos  tässä tavoitteessa epäonnistutaan, tulisi Suomen laatia oma kansallinen listansa. Tätä listaa tulee toimeenpanna  muun  muassa  veroparatiisivapaassa  hankintapolitiikassa  ja  julkisin  varoin tehtävien sijoitusten (esim. Finnfund) eettisyyden takaamisessa.Ehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden tulisi tehdä tiiviimpää yhteistyötä sellaisten kolmansien maiden kanssa, erityisesti kehitysmaiden, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan yllä mainittuja vähimmäisvaatimuksia.  Esimerkki  tästä  on  asiantuntijoiden  lähettäminen  avustamaan verohallintoja kehitysmaissa. Myös osa EU:n tuesta tulisi ohjata vahvistamaan kehitysmaiden kapasiteettia  neuvotella  tiedonvaihtosopimuksia.  Suomen  tulisi  edistää  tätä  tavoitetta nykyistä  aktiivisemmin  kehitysyhteistyössään,  kuten  VaV:n  verojaosto  on  päättänyt kannassaan  koskien  kansainvälisten  verojärjestelmien  kehittämistä  ja  verohallinnon tukemista  kehitysmaissa  jo  vuonna  2010  (EU/2010/0909).  Valtiovarainministeriön  ja ulkoasianministeriön  tulisi  sitoutua  johdonmukaisuuteen  ja  tarvittavaan  koordinaatioon tämän tavoitteen toteutumiseksi. 
2. Suositus (C-8806) aggressiivisesta verosuunnittelusta Suosituksessa  kannustetaan  kaikkia  jäsenvaltioita  omaksumaan  samanlainen  ja  yleinen lähestymistapa  aggressiivista  verosuunnittelua  kohtaan,  jonka  avulla  voidaan  vähentää nykyisiä vääristymiä. On positiivista, että Suomi suhtautuu ehdotukseen myönteisesti. Jäsenvaltioita  kannustetaan  erityisesti  sisällyttämään  muiden  jäsenvaltioiden  ja  EU:n ulkopuolisten  maiden  kanssa  kaksinkertaisen  verotuksen  välttämiseksi  tekemiinsä sopimuksiin  lauseke,  jolla  puututaan  kaksinkertaiseen  verottamatta  jäämiseen.  Tässä yhteydessä  tulee  huomioida,  että  kehitysnäkökulmasta  kaksinkertaista  verotusta  koskevat sopimukset voivat olla haitallisia, koska ne rajoittavat maiden kykyä verottaa yritystuloa (mm. rojalteja,  osinkoja  ja  korkotuloa)  ulkomaisilta  investoijilta.  Kehitysmaille  tulisi  taata 
etuoikeutettua  kohtelua  verosopimuksia  neuvotellessa,  esimerkiksi  YK:n 
verosopimusmallia käyttäen, jotta näiden maiden erityistarpeet huomioitaisiin.  Lisäksi ehdotettujen toimenpiteiden vaikutukset kehitysmaihin tulisi selvittää. 
Lisätietoa: Eva Nilssonkehityspoliittinen asiantuntija eva.nilsson@kepa.fipuh. 050 317 6724.
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