
Julkinen maakohtainen veroraportointi saatettava 

yhtiöoikeustyöryhmän käsittelyyn 12.10.2020 
 

 

Arvoisat ministerit Anna-Maja Henriksson, Tuula Haatainen, Matti Vanhanen ja Mika Lintilä, 

 

EU:n komissio julkaisi julkista maakohtaista veroraportointia koskevan lakialoitteen keväällä 2016, 

mutta aloite ei ole edelleenkään edennyt valmisteluun. Nyt lakialoitteen läpimeno on lähempänä kuin 

koskaan, mutta se tarvitsee kaiken saatavilla olevan tuen. Me allekirjoittaneet kansalaisjärjestöt 

pyydämme, että olette yhteydessä Euroopan neuvoston puheenjohtajamaahan Saksaan, ja 

kannustatte Saksaa nostamaan lakialoitteen yhtiöoikeustyöryhmän (kokous 12.10.2020) sekä 

kilpailukykyneuvoston (kokous 19.11.2020) käsiteltäväksi. 

 

Suomi teki puheenjohtajakaudellaan esimerkillistä työtä julkisen maakohtaisen veroraportoinnin 

edistämiseksi EU:ssa. Valitettavasti riittävä jäsenmaiden tuki jäi siitä huolimatta puuttumaan. Kuten 

olette tietoisia, tilanne on sittemmin muuttunut Itävallan muutettua kantaansa lakialoitetta kohtaan1. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että lakialoitteella on nyt riittävä jäsenmaiden enemmistötuki, 

mikäli puheenjohtajamaa Saksa nostaa lakialoitteen jäsenmaiden käsiteltäväksi. 

 

Tarve julkiselle maakohtaiselle veroraportoinnille on ilmeinen. Tällä hetkellä monikansallisten 

yritysten ei tarvitse paljastaa toimintansa laajuutta ja yhteisöverojen määrää maatasolla, mistä 

johtuen aggressiivinen verosuunnittelu on yleistä, ja EU-kansalaisten luottamus suuryhtiöihin ja 

verojärjestelmään horjuu. Julkinen maakohtainen veroraportointi lisäisi merkittävästi veronmaksun 

läpinäkyvyyttä ja parantaisi eri sidosryhmien, kuten poliitikkojen, kansalaisjärjestöjen, journalistien ja 

sijoittajien tiedonsaantia niin Euroopassa kuin kehittyvissä maissa. Eri sidosryhmien keskuudessa 

maakohtaisten verotietojen julkisuudelle onkin vankka tuki: kansalaisjärjestöjen ohella mm. useat 

merkittävät institutionaaliset sijoittajat ovat ilmaisseet tukensa velvoittavalle sääntelylle2. 

Velvoittavasta julkista veroraportointia koskevasta sääntelystä käydään tällä hetkellä keskustelua 

myös Yhdysvalloissa3. 

 

Tutkimusten mukaan nykyiset EU-alueella rahoitusalaa koskevat raportointivaatimukset ovat jo 

vähentäneet pankkien voitonsiirtoa matalamman verotuksen maihin4. Vastaavia seurauksia on 

odotettavissa muillakin aloilla, jos yritykset velvoitetaan julkiseen maakohtaiseen veroraportointiin. 

Lisäksi julkinen maakohtainen veroraportointi toisi arvokasta dataa poliittisen päätöksenteon tueksi 

ja mahdollistaisi tehokkaan veropohjien suojaamisen. 

 

                                                
1 26.6.2020 ministeri Blümel vahvisti vastauksena kirjalliseen kysymykseen, että maan hallitus tulee noudattamaan maan kansallisen 
neuvoston ilmaisemaa tukevaa kantaa julkiseen maakohtaiseen veroraportointiin: 
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_01777/imfname_806668.pdf 
2 UN PRI, Response to the OECD/G20 BEPS project public consultation document: Review of country-by-country reporting (BEPS Action 
13), March 2020, https://www.unpri.org/policy/briefings-and-consultations 
3 US Congress, Disclosure of Tax Havens and Offshoring Act, H.R. 5933 / S.1609, https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-
bill/1609#:~:text=%2F22%2F2019 
4 Overesch, Michael and Wolff, Hubertus, Financial Transparency to the Rescue: Effects of Country-by-Country Reporting in the EU Banking 
Sector on Tax Avoidance, 2018. Saatavilla osoitteessa: https://ssrn.com/abstract=3075784 tai http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3075784 



Julkista maakohtaista veroraportointia tukevien maiden on nyt tehtävä parhaansa varmistaakseen, 

että Saksa puheenjohtajamaana mahdollistaa jäsenmaiden välisen aloitetta koskevan dialogin, ja että 

tämä tärkeä monikansallisten yritysten verotietojen avoimuutta edistävä sääntely saadaan vihdoin 

etenemään. Pyydämme teitä ystävällisesti olemaan yhteydessä ministeri Christine Lambrechtiin, 

ministeri Olaf Scholziin ja ministeri Peter Altmaieriin pyytäen lakialoitteen nostamista käsittelyyn 

yhtiöoikeustyöryhmän 12.10.2020 ja kilpailukykyneuvoston 19.11.2020 pidettäviin kokouksiin. Lisäksi 

pyydämme Suomea tukemaan kunnianhimoista julkisen maakohtaisen veroraportoinnin toteutusta, 

jossa yritykset velvoitetaan raportoimaan tiedot kaikkien toimintamaidensa osalta erikseen, ja jossa 

yrityksille ei jätetä mahdollisuuksia viivästyttää tai välttää raportointivaatimuksia. 

 

 

 

Helsingissä 6.10.2020 

 

Finnwatch ry 

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry 

Attac ry 

Eettisen kaupan puolesta ry 

Transparency International Suomi ry 

Reilu kauppa ry 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 

CRASH – Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity ry 

Dalitien solidaarisuusverkosto ry 

 

 

 

Lisätietoja: 

Saara Hietanen, saara.hietanen@finnwatch.org, 044 240 8500 

Outi Hakkarainen, outi.hakkarainen@fingo.fi, 050 317 6728 
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