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KIRJALLINEN KYSYMYS 310/2011 vp

Yrityksen verorahojen tulouttaminen veropa-
ratiisiin

Eduskunnan puhemiehelle
Yksi maan johtavista terveystaloista (Mehiläi-
nen) vältteli viime tilikaudella verojen maksua
maksamalla konserniavustuksia omistajayhtiöil-
leen.

Terveystalon liikevaihto oli viime tilikaudella
211 miljoonaa euroa. Yhtiön voitto ennen liike-
arvopoistoja oli noin viidennes liikevaihdosta ja
nettotulos oli runsaat 34 miljoonaa euroa. Veroja
yhtiö maksoi vain 0,36 miljoonaa eli vajaat
400 000 euroa.

Verot yritys vältti maksamalla 36 miljoonaa
euroa konserniavustuksia omistajayhtiöilleen.

Tulonsa yritys sai suurelta osin verovaroin ja
veroluontoisin maksuin rahoitettavien palvelui-
den myynnistä. Yritys myi kunnille mm. vanhus-
ten- ja mielenterveyspalveluita. Muita julkisra-
hoitteisia tuloja yritykselle kertyi mm. Kela-kor-
vauksista.

Sama yritys on viime aikoina vahvistanut kun-
tapalveluitaan ostamalla eri puolilta Suomea so-
siaali- ja hoiva-alan yrityksiä. Yritys on Pohjois-
maiden suurimman hoiva- ja terveyspalveluiden
tuottajan, Ambeakonsernin, omistuksessa. Omis-
tajayhtiön pääomistajia ovat Jerseyn veroparatii-
sisaarelle rekisteröity pääomasijoitusrahasto Tri-
ton sekä yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö KKR.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjär-
jestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen
ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten on mahdollista, että veroluontei-
silla ja julkisrahoitteisilla palveluilla
toimintansa rahoittava ja voittonsa te-
kevä yritys ei maksa asiallisia veroja
Suomeen vaan tulouttaa rahat veropara-
tiisisaarelle pääomistajiensa kautta re-
kisteröidyille omistajayrityksilleen?
Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2011
Maria Tolppanen /ps
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Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa
tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimit-
tanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kan-
sanedustaja Maria Tolppasen /ps näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 310/2011 vp:

Miten on mahdollista, että veroluontei-
silla ja julkisrahoitteisilla palveluilla
toimintansa rahoittava ja voittonsa te-
kevä yritys ei maksa asiallisia veroja
Suomeen vaan tulouttaa rahat veropara-
tiisisaarelle pääomistajiensa kautta re-
kisteröidyille omistajayrityksilleen?

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:

Kirjallinen kysymys liittyy yleensäkin yritysten,
myös muiden kuin hoivayritysten, verorakentei-
siin, joissa tuloja siirretään matalan verotuksen
valtioihin eli niin sanottuihin veroparatiisival-
tioihin. 

Näissä verorakenteissa ulkomaiset veropara-
tiisivaltiossa olevat yritykset saavat samaan int-
ressipiiriin kuuluvissa korkeamman verotuksen
valtioissa, kuten Suomessa, sijaitsevilta velallis-
yhtiöiltä korkotuloa, jota vastaava meno on vä-
hennyskelpoinen velallisyhtiön asuinvaltiossa.
Näissä järjestelyissä yritysten veropohja piene-
nee velallisyhtiön asuinvaltiossa ja ulkomainen
korkotulon saava velkojayritys saa korkotulon
asuinvaltionsa säännösten mukaisesti verova-
paasti tai matalalla verokannalla. Voimassa ole-
vassa Suomen verolainsäädännössä näihin tilan-
teisiin voidaan puuttua lähinnä siirtohinnoittelu-
säännöksillä, jos laina tai siitä maksettu korko ei
ole markkinaehtoinen.
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Hallitusohjelmassa on puututtu kahdessa koh-
dassa edellä kuvattuun ongelmaan. 

Ensiksi hallitusohjelmassa on todettu, että
elinkeinoverotusta uudistetaan muun muassa sel-
vittämällä korkojen vähennyskelpoisuuden käsit-
tely. Hallituksen talouspoliittinen ministerivalio-
kunta on käsitellyt kysymystä marraskuussa
2011 ja tarkoituksena on puuttua korkovähen-
nyksiin Suomen yritysverotuksessa verokeinotte-
lun ehkäisevällä tavalla pikaisessa aikataulussa,
jolloin uudet säännökset soveltuisivat myös hoi-
vayrityksiin ja Suomen veropohja voitaisiin tur-
vata nykyistä paremmin. 

Toiseksi hallitusohjelmassa on painopiste-
alueena harmaan talouden torjunnan tehostami-
nen. Näistä toimista esillä olevaan asiaan vaikut-
taa muun muassa pyrkimys automaattiseen tieto-
jenvaihtoon verotustietojen vaihdosta tehtävissä
sopimuksissa sekä olemassa olevien tietojen-
vaihtomahdollisuuksien aktiivinen käyttäminen.
Suomi tukee automaattisen ja monenkeskisen tie-
tojenvaihdon yleistymistä kansainvälisessä vero-
tustietojen vaihdossa ja jatkaa tietojenvaihtoa
koskevien sopimusten tekemistä veroparatiisien
kanssa. Suomella on tällä hetkellä jo yli 30 sopi-
musta verotustietojenvaihdosta veroparatiisival-
tioiden kanssa. Lisäksi vastaavia tietojenvaihto-
määräyksiä on myös kaksinkertaisen verotuksen
välttämiseksi tehdyissä sopimuksissa, joita Suo-
mi on tehnyt myös eräiden matalan verotuksen
valtioiden kanssa. Näillä keinoilla voidaan saada
tietoja Suomen verotusta varten silloin, kun vero-
paratiisivaltioissa on Suomessa verovelvollisten
tuloja. Tietojenvaihto mahdollistaa Suomessa
veronalaisten tulojen verottamisen täällä.
Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2011

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen
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Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbets-
ordning har Ni, Herr talman, till den minister som
saken gäller översänt följande skriftliga spörs-
mål SS 310/2011 rd undertecknat av riksdagsle-
damot Maria Tolppanen /saf:

Hur är det möjligt att ett företag som fi-
nansierar sin verksamhet med tjänster
av skattenatur och offentligt finansiera-
de tjänster samt gör vinst på dessa tjäns-
ter inte betalar relevanta skatter i Fin-
land utan inkomstför pengarna till en
skatteparadisö till ägarföretag som hu-
vudägarna har registrerat?

Som svar på detta spörsmål anför jag följande:

Det skriftliga spörsmålet anknyter allmänt till fö-
retagens skattestruktur, även för andra företag än
vårdföretag, där inkomster överförs till stater
med låg beskattning, det vill säga så kallade skat-
teparadisstater. 

I dessa skattestrukturer får de företag som
finns i utländska skatteparadisstater ränteinkom-
ster från bolag med skulder inom samma intres-
sesfär som har sin hemort i stater med högre be-
skattning, såsom Finland. Den motsvarande ut-
giften är avdragbar i den stat där gäldenärsbola-
get har sin hemort. I dessa arrangemang minskar
företagens skattebas i den stat där gäldenären har
sin hemort och det utländska borgenärsföretag
som får ränteinkomsten får den antingen skatte-
fritt eller med låg skattesats enligt bestämmelser-
na i den stat borgenärsföretaget har sin hemort.
Enligt gällande skattelagstiftning i Finland kan
man ingripa i dessa situationer främst genom be-
stämmelserna för internprissättning, om lånet el-
ler den ränta som betalas på lånet inte följer
marknadsvillkoren.

Regeringsprogrammet tar på två ställen fasta
på den beskrivna problematiken. 

För det första har man i regeringsprogrammet
konstaterat att näringsbeskattningen förnyas
bland annat genom utredning av hanteringen av
räntornas avdragbarhet. Regeringens finanspoli-
tiska ministerutskott behandlade frågan i novem-
ber 2011. Avsikten är att inom företagsbeskatt-
ningen i Finland ingripa i dessa ränteavdrag med
snabb tidtabell på ett sätt som förebygger skatte-
flykt, varvid de nya bestämmelserna även skulle
vara tillämpliga på vårdföretag, och skattebasen i
Finland kunde tryggas bättre än i dag. 

För det andra är effektivisering av bekämp-
ningen av den grå ekonomin ett tyngdpunktsom-
råde i regeringsprogrammet. Av dessa åtgärder
påverkas den aktuella frågan bland annat av strä-
vandet efter automatiskt informationsutbyte i av-
tal om utbyte av beskattningsuppgifter samt ak-
tiv användning av existerande möjligheter för in-
formationsutbyte. Finland stöder att automatiskt
utbyte och flerpartsutbyte av information blir all-
männare i det internationella utbytet av beskatt-
ningsuppgifter och fortsätter att ingå avtal om in-
formationsutbyte med skatteparadisen. Just nu
har Finland redan över 30 avtal om utbyte av be-
skattningsuppgifter med skatteparadisstater.
Motsvarande bestämmelser om informationsut-
byte finns dessutom i avtal för undvikande av
dubbelbeskattning, som Finland har ingått också
med vissa lågskattestater. Med dessa metoder
kan man få uppgifter för beskattningen i Finland i
de fall då skatteparadisstater har inkomster från
skattskyldiga i Finland. Informationsutbytet möj-
liggör beskattning av i Finland skattepliktiga in-
komster i Finland.
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Helsingfors den 7 december 2011

Finansminister Jutta Urpilainen
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