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Asia: Vastine Juha Lindgrenin lausunnossa esitettyihin Finnwatchia koskeviin
väitteisiin (Korkovähennysrajoitusta koskevat muutokset, VM027:00/2021)
Yritysverotuksen professori Juha Lindgren kyseenalaistaa valtiovarainministeriölle
toimittamassaan korkovähennysrajoitusten muutosesitystä koskevassa lausunnossa
“julkisessa keskustelussa esitetyt arviot” nk. tasevapautuksen verovaikutuksista. Lindgren
puhuu lausunnollaan myös “poliittisen päätöksenteon vauhdittamiseksi esitetyistä
kansalaisjärjestöarvioista”. Vaikka Lindgren ei lausunnollaan erittele, minkä tahon laatimia
arvioita hänen kommenttinsa koskevat, pidämme selvänä, että hän viittaa Finnwatchin
laatimiin arvioihin sähkönsiirtoyhtiö Carunan tasevapautuksen hyödyntämisestä
aiheutuneista veromenetyksistä. Tiedossamme ei ole, että mikään muu kansalaisjärjestö
olisi Suomessa esittänyt tasevapautuksesta aiheutuvia veromenetysarvioita. Tästä syystä
koemme tarpeelliseksi vastata lausunnolla esitettyihin väitteisiin.
Finnwatchin arviot tasevapautuksesta aiheutuvista veromenetyksistä perustuvat
tilintarkastettuihin tilinpäätöstietoihin ja yhtiöltä saatuihin tietoihin
Lindgrenin mukaan julkisessa keskustelussa esitetyt arviot veromenetyksistä ovat
ongelmallisia ja vaikeasti todennettavia. Hallituksen esitysluonnoksessa esitetyt
vaikutusarviot osoittavat Lindgrenin mukaan, että “väitteet yrityskohtaisesta kymmenen
miljoonan tasolle nousevasta verovälttelystä ja fiskaalisten yhteisöveromenetysten
kymmenien, saati satojen miljoonien tasosta”, on perusteltua kyseenalaistaa. Tarkempia
perusteluja Lindgren ei kuitenkaan väitteelleen esitä.
Finnwatch on arvioinut Carunan tasevapautusta hyödyntävästä verovälttelystä aiheutuneen
Suomelle vuonna 2020 noin 10 miljoonan euron veromenetys. Kumulatiivinen veromenetys
on noussut Finnwatchin laskelmien mukaan lähes 80 miljoonaan euroon viimeisen kuuden
vuoden aikana.
Finnwatchin laskelmat ovat helposti todennettavissa, sillä ne ovat julkisesti saatavilla:
laskelmat sisältyvät Finnwatchin julkaisemiin tutkimusartikkeleihin1. Laskelmissa käytetyt
luvut ovat peräisin yhtiöiden (tässä tapauksessa Caruna Networks Oy:n) julkisista
tilintarkastetuista tilinpäätöksistä, ja ennen niiden julkaisemista myös yhtiöllä itsellään on
ollut mahdollisuus esittää laskelmiin korjauksia. Yksittäisten laskelmissa käytettyjen lukujen
osalta näin on myös tapahtunut. Kohdeyhtiö ei kiistä Finnwatchin julkaisemien arvioiden
oikeellisuutta2.
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Kts. vuosina 2020 ja 2021 julkaistut artikkelit: https://finnwatch.org/fi/tutkimukset/789saehkoensiirtoyhtioet-vaelttaevaet-veroja-korkojaerjestelyillae
ja https://finnwatch.org/fi/tutkimukset/872-verovaelttely-saehkoensiirtoalalla-jatkuu
2
Kts. Carunan tiedotteet Finnwatchin selvityksiin liittyen vuosilta 2020 ja 2021:
https://www.caruna.fi/ajankohtaista/nykyinen-verolainsaadanto-mahdollistaa-tarvittavat-investoinnit-jatyopaikat-suomeen ja https://www.caruna.fi/ajankohtaista/investoinnit-sahkoverkkoon-mahdollistavathiilineutraalin-suomen-ilmastotavoitteet
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Myöskään VM:n arvio kokonaisveromenetyksestä ei ole ristiriidassa Finnwatchin Carunaa
koskevan arvion kanssa. VM:n vaikutusarviossa tasevapautuksesta aiheutuvan
kokonaisveromenetyksen arvioidaan nousevan 46-48 miljoonaan euroon vuoden 2022
tasossa, kun huomioon otetaan sekä nykyisellään tasevapautusta hyödyntävät yhtiöt että
tuoreimpien KHO-päätösten (KHO 2021:123 ja KHO 2021:124) vaikutus. Ilman tuoreiden
päätösten vaikutusta veromenetyksen arvioidaan olevan 36 miljoonaa euroa. Lindgren ei
esitä perusteluja sille, miten tämä arvio osoittaa Finnwatchin Carunaa koskevan 10
miljoonan euron vuosittaisen veromenetysarvion olevan kyseenalainen.

2
Finnwatch ry, Malminrinne 1 B, 00180 Helsinki
www.finnwatch.org

