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Hallituksen täydentävät linjaukset harmaan talouden torjunnan tehostamiseksi ja
verovälttelyn estämiseksi
Kansainvälistä veronkiertoa torjutaan kansainvälisellä verotustietojen vaihdolla sekä EU:n ja OECD:ssä
tapahtuvalla yhteistyöllä aggressiivisen verosuunnittelun rajoittamiseksi.
Veronkierron estämistä koskevan direktiivin toimenpiteiden kansallisen täytäntöönpanon valmistelu on
aloitettu. Uutta aggressiivista verosuunnittelua estävää sääntelyä sovelletaan esimerkiksi
korkovähennysrajoituksen osalta vuoden 2019 alusta alkaen. EU:n veronkiertodirektiivistä seuraa, että
korkovähennysten rajoittamista laajennetaan myös konsernin ulkopuolisille lainanantajille, esim. pankeille,
maksettuihin korkoihin. Lisäksi kiinteistöliiketoiminta tulee tietyin edellytyksin rajoitusten soveltamisalan
piiriin. Maastapoistumista sekä hybridijärjestelyjä koskevan sääntelyn osalta uutta sääntelyä sovelletaan
viimeistään vuodesta 2020 alkaen. Uudella sääntelyllä turvataan tehokkaammin tuloveropohjaa
yritysverotuksessa ja ehkäistään ennakollisesti aggressiivista verosuunnittelua heikentämättä kuitenkaan
Suomen kilpailukykyä yritystoiminnan sijoittautumispäätösten näkökulmasta.
Lait, joilla pannaan täytäntöön veroviranomaisille tehtävää maakohtaista veroraportointia koskeva
direktiivi, tulivat voimaan vuoden 2017 alusta. Tietojen antaminen alkaa ensimmäisen kerran koskien
tilikauden 2016 tietoja.
Suomi kannattaa tilinpäätösdirektiiviin ehdotettua muutosta julkisesta tiettyjen tulo‐ ja verotietojen
maakohtaisesta raportoinnista, joka koskisi suurimpia konserneja.
Hallitus jatkaa harmaan talouden torjunnan toimenpideohjelman toteuttamista. Toimenpideohjelman
mukaisesti tulorekisteri tullaan ottamaan käyttöön vuonna 2019. Tulorekisterihankkeen toteutuksessa
kiinnitetään huomiota verovälttelyn torjuntaan. Tulorekisterin käyttöönotto mahdollistaisi verovalvonnan
reaaliaikaistumisen. Tulotiedot saataisiin heti maksamisen jälkeen viranomaisten käyttöön, jolloin
tulotietoja koskevaa valvontaa voitaisiin tehdä välittömästi verovuoden aikana. Tulorekisterin käyttöönoton
myötä verojäämät pienenisivät ja harmaan talouden torjunta tehostuisi. Tietojen reaaliaikaistumista
koskevat hyödyt koskisivat myös muita tulotietoja tarvitsevia tahoja, kuten Kansaneläkelaitosta ja
työeläkeyhtiöitä.
Laajennetaan rakennusalalla käytettyä veronumerokäytäntöä muille toimialoille (kuten esimerkiksi telakat,
ravintola‐ala, siivousala) erikseen tehtävän selvityksen suositusten mukaisesti.
Edellä mainittujen lisäksi toimenpideohjelman toteuttamista jatketaan myös muiden ohjelmassa olevien 20
hankkeen osalta. Hallitus on käynnistänyt hankkeen harmaan talouden tilannekuvatoiminnon
perustamiseksi siten, että toiminto olisi otettavissa käyttöön vielä tämän vuoden aikana. Tilannekuvan
ylläpitoon tulevat osallistumaan kaikki ministeriöt ja niiden hallinnonaloihin kuuluvat viranomaiset ja muut
julkista tehtävää hoitavat sekä yksityinen sektori. Tilannekuva mahdollistaa harmaan talouden ja
talousrikollisuuden ilmiöiden tunnistamisen ja niiden vaikutusten arvioimisen. Ilmiöiden seurannalla
saadaan tietoa muutoksista toimintaympäristössä, ilmiöiden kehityksessä sekä viranomaisten
toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Tilannekuvasta saadaan päätöksenteon tukitoiminto, jolla voidaan
parantaa yhteiskunnan mahdollisuuksia reagoida harmaan talouden ja talousrikollisuuden ilmiöihin ja
haittoihin. Lisäksi merkittävä harmaan talouden torjuntaan vaikuttava asiakokonaisuus on viranomaisten
tietojenvaihdon kehittäminen. Viranomaisten välisen tietojen vaihdon esteiden ja rajoitteiden poistaminen
on kustannustehokkain keino tehostaa harmaan talouden torjuntaa. Myös erilaiset selvityshankkeet ovat
käynnistyneet. Parhaillaan selvitetään esimerkiksi tyyppihyväksyttyjen kassalaitteiden soveltumista
Suomeen.
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Hallitusohjelman mukaan yritysveropohjaa tiivistetään ja harmaata talotta torjutaan aktiivisesti
kansainvälinen toimintaympäristö ja Suomen kilpailukyky huomioiden. Tavoitteena on 150 miljoonan euron
verotuottojen lisäys. Hallitus tavoittelee näillä ja aiemmilla toimillaan mainitun tavoitteen saavuttamista.
Selvitetään miten työ‐ ja elinkeinoministeriön ohjausvaltaa voidaan maakuntauudistuksen yhteydessä
vahvistaa liittyen työvoiman tarveharkintaan yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.
Vinjetin käyttöönotto hallitusohjelman mukaisesti.

