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Kansainvälinen verosuun-
nittelu on käymässä yhä 
aggressi ivisemmaksi . 
Monikansalliset yrityk-
set minimoivat verojaan 

käyttämällä hyväkseen siirtohinnoitte-
lua, korkomenojen verovähennysoikeuk-
sia sekä kansallisten ja kansainvälisen 
verojärjestelmien aukkoja. Aggressiivi-
nen verosuunnittelu vääristää kilpailua, 
aiheuttaa taloudellisia tehokkuustappi-
oita, nakertaa veropohjaa ja lisää muiden 
verovelvollisten verojen nostopaineita. 
Sen torjunta kuluttaa veroviranomaisten 
voimavaroja1.

OECD esitti tämän vuoden heinäkuus-
sa aggressiivisen verosuunnittelun hillit-
semiseen tähtäävän toimintasuunnitel-
man. Lähtökohtana on, että tilanteessa, 
jossa yritysten toimintastrategiat ovat 
globaalisia, veropolitiikkaa ei voi enää 
tehdä muista maista riippumatta. Erilli-
set kansalliset toimet ovat tehottomia ja 
kalliita, ja siksi tarvitaan kansainvälistä 
yhteistyötä.

Toimintasuunnitelmien keskeiset 
muutosehdotukset kohdistuvat niihin 
kansallisten verolakien ja kahdenvälisten 
verosopimusten säädöksiin, jotka mah-
dollistavat kansainvälisille yrityksille 
kaksinkertaisen verottomuuden. Nämä 
säädökset koskevat erityisesti korkojen 
verovähennyskelpoisuutta sekä ulko-
mailta saatujen ja ulkomaille maksettu-
jen tulojen verovapautta. 

Mitä kansainväliselle 
VErosuunnittElullE

pitäisi tehdä?

Siirtohinnoittelun väärinkäyttöä voi-
tonsiirtelyn välineenä tulee OECD:n 
mukaan hillitä siirtohinnoittelua koske-
via kansainvälisiä sääntöjä kehittämällä. 
Tämä koskee erityisesti aineettomia hyö-
dykkeitä kuten patentteja, tuotemerkkejä 
ja tekijänoikeuksia sekä niiden kehitte-
lyyn liittyvien riskien hinnoittelua, joka 
on ollut monikansallisille yrityksille yhä 
keskeisempi voitonsiirtelyn väline. 

Läpinäkyvyyden ja tiedonvaihdon 
lisääminen on myös tärkeä osa toimin-
tasuunnitelmia. OECD:n mukaan yrityk-
set tulisi velvoittaa luovuttamaan tietoja 
veroviranomaisille aggressiivista vero-
suunnittelua palvelevista järjestelyistä 
ja rakenteista.

Myös Euroopan Unioni on tehostanut 
toimia verosuunnittelun ja veronkierron 
hillitsemiseksi ja esittänyt tähän tähtää-
vän toimintasuunnitelman vuoden 2012 
lopulla. 

Verotuksen oikeudenmukaisuutta puo-
lustavat kansalaisjärjestöt ovat ilmais-
seet tukensa OECD:n aggressiivista ve-
rosuunnittelua koskevalle analyysille ja 
toimenpidesuosituksille, vaikka ne ovat 
aiemmin arvostelleet OECD:tä rikkai-
den teollisuusmaiden suosimisesta. Ne 
korostavat erityisesti, että monikansal-
liset yritykset tulisi velvoittaa tekemään 
tilinpäätöksenä koko konsernin tasolla 
ja velvoittaa ne raportoimaan yksityis-
kohtaisesti kunkin maan osalta käytetty 
työvoima, fyysinen varallisuus, myynti, 

voitot ja maksetut verot. Tällöin olisi 
mahdollista jakaa verot oikeudenmu-
kaisesti kaikkien niiden maiden kesken, 
joista tuloa on kertynyt.

Myös varakkaat yksityishenkilöt käyt-
tävät veroparatiiseja tulojensa sijoitus-
paikkana. Tällöin on kysymys usein, vaan 
ei suinkaan aina, lainvastaisesta veron-
kierrosta eli tulojen raportoimatta jättä-
misestä ja piilottamisesta verottajan ulot-
tumattomiin. Veroparatiisien tarjoamat 
salaisuuspalvelut helpottavat olennaises-
ti tällaista toimintaa. Ne mahdollistavat 
esimerkiksi nimettömät pankkitilit tai 
yritysjärjestelyt, joissa todellinen omis-
tajuus salataan.  Näin ne suojelevat myös 
rahanpesua ja muuta rikollista toimintaa. 
Tämän toiminnan laajuutta kuvaavat Tax 
Justice Networkin arvioit, joiden mukaan 
veroparatiiseissa oleva yksityishenkilöi-
den finanssivarallisuus olisi vuonna 2010 
ollut $21 000-$32 000 miljardia. 

Tiedonvaihdon lisääminen veroparatii-
simaiden ja verovelvollisten asuinmaiden 
kesken on olennainen keino veronkierron 
estämiseksi. Automaattisen tiedonvaih-
don edistäminen, eriteltyyn pyyntöön 
perustuvan tiedonvaihdon sijasta, on 
viimeaikoina nostettu esille tehokkaim-
pana keinona veroparatiisitoiminnan hil-
litsemiseksi paitsi kansalaisjärjestöjen, 
myös kansainvälisen politiikan piirissä, 
esimerkiksi G20-maiden kokousten vii-
meaikaisissa päätöslauselmissa. Auto-
maattinen tiedonvaihto ei kuitenkaan 
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ole riittävä keino monikansallisten yri-
tysten harjoittaman tapahtuvan aggres-
siivisen verosuunnittelun hillitsemiseen, 
sikäli kun se tapahtuu lain puitteissa, vaan 
siihen tarvitaan tiukennuksia kansallisiin 
verolainsäädäntöihin sekä kansainvälisen 
verojärjestelmän aukkojen tukkimista.

Uudet politiikka-aloitteet edustavat sel-
vää muutosta kansainvälisessä ilmapiirissä 
ja voivat toteutuessaan johtaa verosuunnit-
telun ja veroparatiisien kautta tapahtuvan 
veronkierron mahdollisuuksien olennai-
seen vähenemiseen. Tällä olisi myönteinen 
vaikutus paitsi monien maiden verotu-
loihin, myös yleiseen veromoraaliin 
ja verojärjestelmien tasapuolisuu-
teen ja läpinäkyvyyteen, samoin 
kuin pienten ja keskisuurten 
yritysten kilpailuedelly-
tyksiin suhteessa suu-
riin monikansallisiin 
yrityksi in.  Tämä 
kuitenkin edellyttää, 
että maiden välinen 
yhteistyö veropo-
litiikan alueella 
lisääntyy merkittä-
västi. •
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