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Suomiko veroparatiisi?
•

OECD luetteli vuonna 1998 neljä pääkriteeriä veroparatiiseille , joita ulkomaalaiset
voivat käyttää asuinvaltionsa veroja välttääkseen
1. Ei veroja tai vain nimellinen vero kysymyksessä olevasta ulkomailla asuvan ulkomailta
saamasta tulosta
2. Tehokkaan tietojenvaihdon puuttuminen
3. Läpinäkyvyyden puuttuminen
4. Ulkomaalaiselta ei edellytetä tosiasiallista toimintaa

Venäjän varapääministerin vaimo, Ranskan presidentin
kampanjarahoittaja, Azerbaidanin presidentin perhe,
kuolleen miljardöörin Boris Berezovskin bisneskumppani,
filippiiniläisdiktaattorin upporikas tytär……

Verottomat ja nimettömät ulkomaalaiset:
Osingonsaajat
•

•

Talouden hyvinä vuosina 2005 – 2008 suomalaiset pörssiyhtiöt maksoivat vuosittain 3,3 –
4,5 miljardia euroa osinkoja ulkomaisille osingonsaajille
Kokonaan ilman lähdeveroa maksettujen osinkojen määrä kasvoi kyseisinä vuosina
suhteellisesti kaikkein nopeimmin yltäen lähes 2 miljardiin euroon vuonna 2008

Verottomat ja nimettömät osingonsaajat
•

•

•

•

•

Lähdeverottomia osinkoja maksettiin eduskunnalle tehdyn selvityksen mukaan
osinkojen nollaverotuspykälän omaksuneisiin verosopimusmaihin merkittävästi
enemmän kuin mitä näistä maista Suomeen tehdyt IMF:n tilastojen mukaiset
pääomasijoitukset olisivat edellyttäneet
Verohallituksen osinkojen lähdeverotilannetta selvittänyt työryhmä kiinnitti huomiota
ristiriitaan erityisesti Isoon Britanniaan maksettujen osinkojen ja markkinoilta, mm.
yritysten omista julkaisuista saatavien sijoittajamaatietojen välillä
Osingonsaajatietoja selvittämällä työryhmä totesi, että niiden perusteella 20:llä ilman
lähdeveroa osingot kuitanneella Isosta Britanniasta olevalla pankkikonsernilla pitäisi
olla määräysvalta monissa suurimmissa suomalaisyhtiöissä.
Työryhmä arvioi pelkästään Isossa Britanniassa olevien osingonsaajien nimiin tehtyjen
järjestelyjen vähentäneen verotuloja vuosittain runsaan 200 miljoonan euron ja vajaan
500 miljoonan euron välillä
Muiden maiden osalta nämä järjestelyt ovat aiheuttaneet vuosittain verotuloihin yli 100
miljoonan euron, mahdollisesti satojen miljoonien eurojen vähennyksen.

Verottomat ja nimettömät ulkomaalaiset:
Koronsaajat
•

•

•

Vuonna 2008 Suomesta maksettiin 1,8 miljardia euroa lähinnä joukkovelkakirjalainojen
korkoa ulkomaille
Suomesta saatu korko ei ole rajoitetusti verovelvolliselle veronalaista tuloa, mutta
Suomen verohallinto lähettää koron maksajan antaman vuosi-ilmoituksen perusteella
tarkkailutiedot verosopimusvaltioissa asuvista koronsaajista näiden kotivaltioiden
veroviranomaisille
Korkotulojen saajiksi on säästödirektiivin voimaantulon jälkeen ilmestynyt lähes
pelkästään muissa kuin verosopimusvaltioissa asuvia

LGT-pankin sijoittajien toimintamalli
(Hannu Kuortti)

Toimeksianto
Säätiön perustaminen
Hallitus ja valtakirja
Edunsaaja

Varojen siirto
Päätösvalta
sijoituksista

Kansainväliset
sijoitusmarkkinat

- Varojen sijoitus Liechtensteiniin esim. Luxemburgin kautta
- Siirroissa käytetty esim. Neitsytsaarille rekisteröityjä yhtiöitä, jotka
purettu heti varojen siirron jälkeen
- Omistusketjussa vielä esim. Panamaan rekisteröity yhtiö

Missä suomalaisten puolitoista miljardia ovat?
•
•

Eduskunnalle v. 2010 tekemämme tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat sijoittaneet
vuosina 1997 – 2008 ulkomaisiin salkkuvakuutuksiin yhteensä 1490 miljoonaa euroa
Tässä ei ole sinänsä mitään laitonta, mutta näistä sijoituksista saadut tuotot ovat
käytännössä verovalvonnan ulkopuolella
Aamulehti 9.10.2008
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Kauppalehti 25.4.2013

Arvopapereiden moniportainen hallinta verovalvonnan kannalta
•
•

•

•

•
•
•
•

Hallitusohjelmaan sisältyy kaksi hallintarekisteriin liittyvää, päältä katsoen jossain määrin
ristiriitaiselta vaikuttavaa kohtaa:
Arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistuksen yhteydessä varmistetaan viranomaisten
riittävät tiedonsaantimahdollisuudet ja huolehditaan siitä, ettei muutos lisää harmaata
taloutta. Hallitus pitää tärkeänä arvopaperimarkkinoiden omistuksen julkisuuden ja
läpinäkyvyyden säilyttämistä vähintään nykytasolla.
Nykyistä arvopapereiden hallintarekisteröintiä kehitetään viranomaisten tiedonsaannin ja
kansainvälisen viranomaisyhteistyön turvaamiseksi ja veronkierron estämiseksi. Valmistelussa
otetaan huomioon kilpailijamaiden vastaava sääntely ja verotuskäytännöt EU-lainsäädännön
kehitys huomioiden. Valmistelun yhteydessä arvioidaan myös uudistusten vaikutukset
suomalaisen finanssialan kilpailukykyyn ja toimintaedellytyksiin
Tulkintaolettamus näistä on se, että EU:n arvopaperiasetuksen mahdollisesti edellyttämä
moniportainen hallinta tullaan toteuttamaan tavalla, jossa viranomaisten tiedonsaanti
tosiasiallisesta omistajuudesta turvataan, ei vain järjestelmään siirtyvien kotimaisten vaan
myös ulkomaalaisten tai sellaisina esiintyvien osakkaiden osalta
Tämä edellyttää koko omistajaketjun ja myös tosiasiallisen omistajuuden (beneficial owner)
selvittämistä
Vastuun tietojen keräämisestä tulee olla jollain kotimaisella taholla, joka ei tosiasiassa voi olla
muu kuin arvopaperin liikkeeseen laskija
Tietoja tarvitaan a) tapahtumahetkellä, b) vuosittain verotusta varten ja c) tarvittaessa
Jos niitä ei kerätä reaaliaikaisesti, niitä ei jälkeenpäinkään voida ainakaan täysimääräisesti
saada

Omistustietojen läpinäkyvyyteen kohdistuvat kansainväliset paineet
USA ja FATCA
•

•
•
•

•

Veroparatiiseihin ja verosalaisuuteen kohdistuvat kansainväliset paineet ovat kuluvan
vuoden aikana nopeasti kasvaneet sekä laman että USA:n käyttöönottaman FATCAlainsäädännön ansiosta
FATCA:n tarkoituksena on estää sijoittajien veronkiertoa tuottamalla USA:n veroviranomaiselle (IRS) tietoa yhdysvaltalaisten tahojen ulkomaisista talletuksista ja sijoituksista
Ulkomaisten rahoituslaitosten on tehtävä USA:n kanssa sopimus, joka velvoittaa ne
toimittamaan IRS:lle Suomen verohallinnon kautta edellä mainitut tiedot
Näillä näkymin sopimusta aletaan soveltaa rahalaitoksella oleviin tietoihin vuodelta
2014 ja laitokset velvoitettaisiin toimittamaan FATCA-säännösten edellyttämät tiedot
vuoden 2015 alkupuoliskolla Verohallinnolle, joka toimittaa ne USA:han viimeistään
syyskuussa 2015
Rahalaitoksilla jo aiemmin ollut rahanpesun ehkäisyyn liittyvä asiakkaan
tunnistusvelvoite laajenee olennaisesti siinä mielessä, että nyt on tunnistettava myös
asiakkaan verotuksellinen asema

Omistustietojen läpinäkyvyyteen kohdistuvat kansainväliset paineet
EU
•

•

•
•

•

EU:n komissio on vuodesta 2008 esittänyt säästödirektiiviin muutoksia, jotka
edellyttäisivät mm. direktiivin kattamien tulojen tosiasiallisen saajan tunnistamista
Toukokuussa 2013 pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa todettiin, että kaikki
jäsenvaltiot, jotka tekevät USA:n kanssa FATCA-sopimuksen, ovat velvollisia
toimittamaan muille jäsenvaltioille vastaavat tiedot. Näin ollen pääomatuloja koskeva
automaattinen tietojenvaihto laajenee joka tapauksessa EU:ssa. Kyse on vain ajan
kulumisesta.
EU:n komissio teki 12.6.2013 ehdotuksen neuvoston direktiiviksi pakollista
automaattista tietojenvaihtoa verotuksen alalla koskevan direktiivin 2011/16/EU
muuttamisesta
Ehdotuksen mukaan direktiivin soveltamisalaa laajennetaan kattamaan FATCAsopimusten kattamat seuraavat tulo- ja pääomalajit: osingot, pääomavoitot, muut tuotot
rahoitustoiminnasta ja tilisaldot, jotka jokin rahoituslaitos on maksanut tai joita se pitää
hallussaan suoraan tai välillisesti tosiasialliselle edunsaajalle (beneficial owner), joka on
toisessa jäsenvaltiossa asuva luonnollinen henkilö
Direktiiviehdotuksen mukaan tiedot uusista tulo- ja pääomalajeista ovat saatavilla,
koska rahoituksen välittäjien on raportoitava ne jäsenvaltioiden tekemien FATCAsopimusten perusteella

G 20 maiden huippukokous Venäjällä syyskuussa 2013

•

•

•

•

•

Syyskuussa pidetyssä G-20 maiden johtajien kokouksessa OECD:n pääjohtaja kertoi
OECD:n kehittävän globaalia standardia automaattiseksi tietojen vaihtamiseksi.
Tavoitteena on, että tämä valmistuisi jo vuoden 2014 aikana
Standardi tulisi kattamaan laajan skaalan finanssi-instituutioita, joihin kuuluisivat
pankkien, välittäjien ja varainhoitajien lisäksi tietyt vakuutusyhtiöt, trustit ja
kollektiiviset sijoitusvälineet kuten hedgerahastot ja yksityiset osakerahastot
Standardi edellyttää raportointia monentyyppisestä finanssi-informaatiosta mukaan
lukien tilitiedot, korkojen, osinkojen ja muiden tulojen määrät, luovutusvoitot,
varainhoidossa olevan omaisuuden tuotot sekä tulot tietyistä vakuutussopimuksista
Raportointi koskee luonnollisia henkilöitä ja yhteisöjä ja edellyttää, että finanssiinstituutiot selvittävät yhteisöjen taustalla olevat tosiasialliset omistajat (beneficial
owners), mikä rajoittaa säännösten kiertämistä bulvaaniyhtiöiden, trustien säätiöiden
tai muiden vastaavien yhteisöjen avulla.
Julkilausumassaan G20 maiden johtajat ilmoittivat antavansa täyden tukensa OECD:n
toimintasuunnitelmalle ja sitoutuvansa automaattista tietojenvaihtoa koskevaan
standardiin

Ovatko hallintarekisterin avulla tapahtuvan veronkierron päivät luetut?
•

•

•

•
•

Kansainväliset paineet automaattisen tietojenvaihdon tehostamiseksi ja todellisen
omistajuuden selvittämiseksi näyttävät niin vahvoilta, että verovalvonnan pitäisi
tehostua moniportaisen omistajuuden toteutumisesta riippumatta
Tietojen kerääminen tehostunutta verovalvontaa ja tietojenvaihtoa varten aiheuttaa
työtä ja kustannuksia, jotka ilmeisesti ovat moniportaisessa järjestelmässä suuremmat
kuin nykyisessä
Vaikka viranomaisten tiedonsaanti tehostuisi, suurena ongelmana moniportaisessa
järjestelmässä on omistuksen ja sen muutosten yleisöjulkisuus, joka on
arvopaperimarkkinoiden läpinäkyvyyden, kansalaisvalvonnan, median toiminnan ja
korruption ehkäisemisen kannalta eräs demokraattisen yhteiskunnan kulmakiviä
Jos liikkeellelaskijat velvoitetaan huolehtimaan omistustietojen keräämisestä ja
ylläpitämisestä, niiden tulisi pitää nämä tiedot myös suuren yleisön saatavilla
Tulisi myös harkita verotustietojen julkisuuden laajentamista

