
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastaus Pohjoismaiden neuvoston Tanskan hallitukselle esittämään 

kirjalliseen kysymykseen (E 2b/2019) mahdollisuuksista torjua te-

hokkaasti työmarkkinarikollisuutta. Kysymyksen on esittänyt Chris-

tian Juhl (EL) 

 

Kirjallinen kysymys 

 

A. Pohjoismaiden hallituksia pyydetään kertomaan, millä tahoilla on 

oikeus tarkastella erilaisia yritystietoja, esimerkiksi rekistereitä, 

tietokantoja, raportteja ym. seuraavilta aloilta: 1) henkilö- ja yritys-

verotus, 2) yrityksen tosiasialliset omistussuhteet, 3) yrityksen ti-

linpäätökset, 4) konkurssit ja konkurssihistoria henkilötietoineen ja 

ilman niitä, 5) ALV- ja muut maksut sekä 6) julkinen velka. 

 

B. Lisäksi hallituksia pyydetään selvittämään rekistereiden avoimuus 

– erityisesti toivotaan tietoa seuraavien toimijoiden pääsystä tietoi-

hin: 1) kansalaiset, 2) viranomaiset, 3) asianajajat, 4) perintätoimis-

tot, 5) rahoituslaitokset, 6) luottotietopalvelutoimistot, 7) viran-

omaiset sekä 8) vastaajat ja velalliset. 

 

Kohta A.1) Henkilö- ja yritysverotus  

Henkilöverotuksessa verovelvollisen verovuoden maksuun pantava vero 

käy ilmi vuosittaisesta veropäätöksestä. Veropäätös perustuu verovelvol-

lisen taloutta koskeviin tietoihin, jotka verohallinto on vastaanottanut 

joko verovelvolliselta itseltään tai kolmannelta osapuolelta. Kansalaisen 

verotustiedot, kuten maksettavan veron määrä, eivät ole julkista tietoa.  

 

Kohta B)  

Kohdassa ”Yleisesti verotiedoista” on kuvattu tilanteet, joissa veroviran-

omaisten lisäksi muillakin viranomaisilla on mahdollisuus päästä tarvitse-

miinsa verohallinnon tietoihin, kun asianomaisella viranomaisella on eril-

lislainsäädännön nojalla siihen oikeusperusta. Esimerkiksi monilla viran-

omaisilla on lakiin perustuva oikeus päästä eIndkomst-palveluun, joka si-

sältää asianomaisen viranomaisen velvoitteiden hoitoon tarvittavat kansa-

laisten verotiedot. 
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Lisäksi on olemassa lakisääteinen uusi järjestelmä eSkatData, josta tietyn 

tyyppiset yritykset voivat kansalaisen suostumuksella päästä tarkastele-

maan tämän taloudellista tilannetta, mm. veropäätöstä. Tällaisia yrityksiä 

ovat esimerkiksi pankit ja luottolaitokset.  

 

Yritysverotuksen puolella on oikeusperusta mm. sille, että yrityksen tili-

vuoden laskennallinen verokertymä julkaistaan luettelona, joka on va-

paasti haettavissa järjestelmästä. On huomattava, että julkiset verotiedot 

sisältävät tiedot ainoastaan osakeyhtiöistä, osakkuusyrityksistä ym., ei 

henkilöyhtiöistä. Henkilöyhtiöt kuuluvat edellä kuvatun henkilöverotuk-

sen piiriin.  

 

Verohallinnolla on myös lakiin perustuva oikeus antaa pyynnöstä tieto 

siitä, onko yritys rekisteröity ennakkoperintäluetteloon (A-skat ym.). 

 

Kohta A.2) Yritysten tosiasialliset omistussuhteet 

Monilla yrityksillä, yhdistyksillä ja säätiöillä ym. (noin 350 000 kpl) on 

23. toukokuuta 2017 lähtien ollut velvollisuus rekisteröidä tosiasialliset 

omistajansa. Tanskan elinkeinohallitus ylläpitää rekisteriä velvollisuuden 

piiriin kuuluvien yritysten tosiasiallisista omistajista. 

 

Tiedot yritysten tosiasiallisista omistajista ovat julkisesti nähtävillä yri-

tysten keskusrekisteristä Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Tie-

dot ovat vapaasti saatavissa maksutta ja ilman erillistä sisäänkirjautu-

mista. Tämä ratkaisu antaa kaikille, esim. yksityishenkilöille, viranomai-

sille ja tiedotusvälineille mahdollisuuden saada helposti esiin rekiste-

röidyt tiedot samalla kun se lisää yritysten omistussuhteiden avoimuutta.  

 

Tosiasiallisia omistajia koskeviin tietoihin sisältyvät henkilön nimi, yksi-

tyisosoite ja tosiasiallista omistajuutta koskevat tiedot. Mikäli tosiasialli-

sen omistajan osoite on salainen, rekisteritietoihin merkitään osoitetieto-

jen sijaan asuinvaltio. Henkilötiedoissa ei julkaista arkaluonteisia henki-

lötietoja, esimerkiksi Tanskan CPR-numeroa tai muuta henkilötunnusta. 

 

Kohta B) 

Yritysten tosiasialliset omistussuhteet, ks. edellä kohta A.2., ovat rajoi-

tuksetta maksutta julkisesti nähtävillä CVR-rekisterissä (yritysten keskus-

rekisteri). Julkisilla tahoilla, kuten vakavaa talousrikollisuutta tutkivalla 

syyttäjänvirastolla (SØIK), verohallituksella ja poliisilla ym. tulee olla 

pääsy kaikkiin elinkeinohallituksella oleviin tietoihin yritysten tosiasialli-

sista omistajista. 
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Kohta A.3) Yritysten tilinpäätöstiedot 

Kaikki kirjanpitolain1 mukaan tilinpäätösvelvolliset yritykset ovat velvol-

lisia laatimaan vuositilinpäätöksen ja toimittamaan sen sähköisesti elin-

keinohallitukselle. Pörssiyhtiöt ovat velvollisia toimittamaan vuositilin-

päätöksensä elinkeinohallitukselle viimeistään neljä kuukautta tilivuoden 

päättymisestä. Listaamattomat yhtiöt ovat velvollisia toimittamaan vuosi-

tilinpäätöksensä elinkeinohallitukselle viimeistään viisi kuukautta tilivuo-

den päättymisestä.  

 

Tanskan elinkeinohallitus on vastaanottanut ja julkaissut yli 280 000 yri-

tyksen vuositilinpäätöksen vuodelta 2018.  

 

Kirjanpitolaki sisältää useita vuositilinpäätöstä koskevia vaatimuksia, 

jotka määräytyvät yrityksen koon mukaan. Pörssiyhtiöissä kirjanpitoa 

koskevat vaatimukset ovat kuitenkin samat yhtiön koosta riippumatta. 

Listaamattomat yritykset on jaettu kolmeen tilinpäätösluokkaan: pienet, 

keskisuuret ja suuret yritykset. Listaamattomien yhtiöiden tilinpäätöstie-

toihin tulee sisältyä vuositilinpäätös, ts. tuloslaskelma, tase liitetietoineen, 

joissakin tapauksissa konsernitilinpäätös, johdon toimintakertomus, jois-

sakin tapauksissa johdon hyväksymismerkintä ja – jos yritys on tilintar-

kastusvelvollinen – hyväksytyn tilintarkastajan tilintarkastuslausunto. 

Keskisuurten ja suurten yritysten tulee lisäksi toimittaa vuositilinpäätök-

sensä yhteydessä selvitys kassavirrasta ja omasta pääomasta. Kaikkein 

suurimpien yhtiöiden liitetietoja ja johdon toimintakertomusta koskevat 

vaatimukset ovat kattavimmat.  

 

Kohta B)  

Yritysten tilinpäätöstiedot, ks. edellä kohta A.3., ovat rajattomasti ja mak-

sutta julkisesti kaikkien saatavilla. 

 

Elinkeinohallitus julkaisee tilinpäätöstiedot välittömästi ne saatuaan 

osoitteessa www.virk.dk sekä pdf- että XBRL- tiedostona. Sekä pdf-ver-

sio että XBRL-tiedosto ovat julkisia ja tiedot ovat maksutta saatavilla il-

man aikarajoitusta osoitteessa www.virk.dk.  

 

Kohta A.4) Konkurssit ja konkurssihistoria henkilötietoineen ja il-

man niitä 

Konkurssiin asettamispäätöksen antaa konkurssioikeus. Konkurssioikeus 

antaa elinkeinohallitukselle tiedoksi yrityksen konkurssiin asettamista 

koskevan päätöksen, joka rekisteröidään keskitettyyn yritysrekisteriin 

(Det Centrale Virksomhedsregister, CVR). Tiedot konkurssista näkyvät 

yrityksen rekisterihistoriasta ja yrityksen tilannetta koskevista tiedoista. 

                                                 
1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209390 

http://www.virk.dk/
http://www.virk.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209390
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Konkurssia koskevat tiedot ovat aina maksutta vapaasti saatavissa CVR-

rekisteristä ilman erityistä sisäänkirjautumismenettelyä.  

Elinkeinoministeriön toimivalta konkurssiyrityksiä koskevassa säänte-

lyssä hyvin vähäinen. Siihen kuuluu muun muassa yrityksen konkurssin 

rekisteröiminen CVR-rekisteriin. Itse konkurssimenettely perustuu kon-

kurssilakiin, joka kuuluu oikeusministeriön toimivaltaan.  

Statstidende-lehdessä julkaistaan kaikki lain mukaan virallisessa lehdessä 

julkaistavat ilmoitukset. Stadstidendeä julkaisee oikeusministeriön alai-

nen kansalaisasiain toimisto Civilstyrelsen. 

Kun konkurssioikeus on julistanut konkurssituomion, se panee välittö-

mästi asiasta ilmoituksen Stadstidendeen. Ilmoituksessa tulee olla erilai-

sia tietoja, muun muassa velallisen nimi. 

Kun ilmoituksen julkaisemisesta Stadstidendessä on kulunut vuosi, 

muissa yhteyksissä luottamuksellisina pidettäviä henkilötietoja ei enää 

voida hakea Statstidenden sähköisestä tietokannasta käyttämällä hakukri-

teerinä henkilön nimeä tai muuta henkilötunnistetta.  

 

Tiedot poistetaan Statstidenden tietokannasta viiden vuoden jälkeen. 

Tanskan kuninkaallinen kirjasto (Det Kongelige Bibliotek) kerää ja säi-

lyttää Statstidendessä julkaistut ilmoitukset. 

 

Statstidende on ilmestynyt ainoastaan digitaalisena 15. lokakuuta 2005 

lähtien osoitteessa Statstidende.dk. Ennen lokakuun 15. päivää 2005 il-

mestyneet painetut julkaisut ovat julkisesti nähtävillä Tanskan kuninkaal-

lisessa kirjastossa ja kaupunginkirjastossa. Tanskan kuninkaallinen kir-

jasto ja kaupunginkirjasto säilyttävät painettuja julkaisuja vuodesta 1904 

aina 14. lokakuuta 2005 asti. Ne ovat vapaasti käytettävissä kirjastojen 

lukusaleissa. 

 

Stadstidenden yli viisi vuotta vanhat sähköiset julkaisut eivät sen sijaan 

ole julkisesti saatavilla. Ne ovat saatavilla netarkivet.dk:n kautta. 

 

Kohta B)  

Mitä tulee konkurssien ja konkurssihistorian rekisteröinteihin, ks. edellä 

kohta A.4., niitä koskevat tiedot ovat julkisia ja maksutta jatkuvasti saata-

villa CVR-rekisteristä. 

Konkurssituomioiden julkaisuilmoitukset, ks. edellä kohta A.4, ovat va-

paasti maksutta kaikkien haettavissa ja luettavissa Stadstidenden sähköi-

sestä tietokannasta. Tämä perustuu Stadstidendeä koskevan lain 6 §:n 1 

momenttiin ja koskee kaikkia ilmoitustyyppejä.  

Näin kansalaiset ja yritykset voivat tehdä hakuja ja lukea ilmoituksia, ti-

lata hakutuloksia ja päivän lehden sekä pyytää ilmoituksista kopioita. 

Tiedot ovat käytettävissä, vaikka kyseinen henkilö tai yritys ei olisi rekis-

teröitynyt Stadstidende.dk-sivuston käyttäjäksi.  
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Kohta A.5) Arvonlisävero ja muut maksut 
Arvonlisäverovelvolliset yritykset ilmoittavat arvonlisäveron verohallin-

nolle.  

 

Kohta B)  

Kohdassa ”Yleisesti verotiedoista” on kuvattu tilanteet, joissa veroviran-

omaisten lisäksi muillakin viranomaisilla on mahdollisuus päästä tarvitse-

miinsa verohallinnon tietoihin, kun asianomaisella viranomaisella on eril-

lislainsäädännön nojalla siihen oikeusperusta. 

 

Tiedot arvonlisäverovelvoitteesta ja alv-maksuista eivät ole julkisia, 

mutta verohallinnolla on oikeus antaa pyynnöstä kenelle hyvänsä tieto 

yrityksen rekisteröitymisestä arvonlisäverovelvolliseksi. 

 

Muista maksuista maksuvelvollinen tekee samalla tavoin ilmoituksen ve-

rohallintoon. Tiedot näiden maksujen maksuvelvoitteesta ja maksami-

sesta sekä siitä, onko yrityksellä näiden maksujen maksuvelvollisuus, ei-

vät ole julkista tietoa.   

 

Kohta A.6) Julkisoikeudellinen velka 
Yksittäisten kansalaisten ja yritysten julkisoikeudellisen velan perintään 

on olemassa erityinen perintäjärjestelmä. Järjestelmää hallinnoi verohal-

linto.  

 

Sellaiset kiinteistöverot tai kiinteästä omaisuudesta maksettavat muut ve-

rot ja maksut, joita ei 2. helmikuuta 2017 mennessä ole siirretty verohal-

linnon perintäjärjestelmään, perii kuitenkin kunta.   

 

Kohta B) 

Kohdassa ”Yleisesti verotiedoista” on kuvattu tilanteet, joissa veroviran-

omaisten lisäksi muillakin viranomaisilla on mahdollisuus päästä tarvitse-

miinsa verohallinnon tietoihin, kun asianomaisella viranomaisella on eril-

lislainsäädännön nojalla siihen oikeusperusta. 

 

Julkishallinnon saatavat kansalaisilta ja yrityksiltä eivät ole julkista tietoa. 

 

Yleisesti verotiedoista:  

Verohallinnon työntekijöitä koskevat monet salassapitovelvollisuutta kos-

kevat säännöt. Asiasta säädetään hallintolain 27 §:ssä, rikoslain §§:issä 

152–152 e, erityisessä verohallintolain salassapitovelvollisuutta koske-
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vassa 17 §:ssä sekä erityisissä tullialan salassapitovelvollisuusmääräyk-

sissä, jotka perustuvat asetuksiin ja kaksinkertaista verotusta koskevien 

sopimusten sisältämiin salassapitomääräyksiin.  

 

Verohallintolain 17 §:n mukaan verohallinto on vastuussa rikoslain 

§§:ien 152, 152 a ja 152 c–152 f nojalla noudattamaan ehdotonta vaitiolo-

velvollisuutta suhteessa ulkopuolisiin tahoihin kaikessa, mikä koskee 

luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellista tilannetta taikka 

elinkeinoon tai yksityiselämään liittyviä olosuhteita, jotka työntekijä on 

saanut tietoonsa tehtävänhoidossaan. Verohallintolain 17 §:n salassapito-

velvollisuus koskee kaikkea ministeriön toimialan lainsäädäntöä. Mää-

räys rajoittaa mahdollisuuksia luovuttaa tietoja edelleen asiattomille ta-

hoille pyynnöstä, viran puolesta tai toistuvasti. 

 

Verohallinto voi nykyisin antaa tietoja muille viranomaisille, mikäli sii-

hen on oikeusperusta hallintolain 28 §:ssä tiedon luovuttamisesta viran 

puolesta, hallintolain 31 §:ssä tiedon luovuttamisesta toisen viranomaisen 

esittämän konkreettisen pyynnön perusteella ja tietosuojalain 8 §, mom 2, 

kohta 3 ja tietosuoja-asetuksen 6 artikla, kohta 1, alakohta e sekä 9 ar-

tikla, kohta 2, alakohta f.  

 

Verohallinto antaa tietoja viran puolesta ainoastaan, kun lainrikkomuk-

sesta on konkreettinen epäilys ja kun tietojen antaminen voi edistää lain-

rikkomuksen havaitsemista tai kun on olemassa erityinen oikeusperusta, 

joka antaa muille viranomaisille mahdollisuuden hakea luottamuksellisia 

tietoja. 

 

Toisen viranomaiseen esittämän konkreettisen tietopyynnön perusteella 

tietoja voidaan antaa, mikäli niillä on merkitystä viranomaisen toimin-

nalle tai mikäli ne vaikuttavat viranomaisen päätökseen.  

 

Kun veroviranomaiset luovuttavat tietoja tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 

kohdan, alakohdan e, tietosuoja-asetuksen 9 artiklan, 2 kohdan, alakoh-

dan f ja tietosuojalain 8 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella toiselle vi-

ranomaiselle, luovutus on aina tapauskohtainen ja tapahtuu konkreettisen 

arvioinnin jälkeen, sekä viran puolesta tehtävissä luovutuksissa että luo-

vutuspyynnön tullessa toiselta viranomaiselta.  

 

Paitsi hallintolain, tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain nojalla verohal-

linto voi luovuttaa tietoja, jotka kuuluvat erityisen salassapitovelvollisuu-

den piiriin verhohallintolain 17 §:n nojalla, kun erillislainsäädännössä on 

sitä koskevia erityisiä määräyksiä. Tällaisen oikeusperustan tulee olla ole-

massa, jos tietojen luovutus toiselle viranomaiselle on toistuvaa. Määräys 
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koskee tapauksia, joissa verohallinto luovuttaa tietoja säännöllisesti toi-

selle viranomaiselle sekä tapauksia, joissa toinen viranomainen pyytää 

pääsyä veroministeriön järjestelmään tiettyjen tietojen osalta.  

 

Esimerkkinä tällaisesta selkeästä oikeusperustasta voidaan mainita rahan-

pesulain 69 b §:n ja 69 d §:n määräykset, jotka koskevat verohallinnon 

operatiivisessa viranomaisyhteistyössä viranomaisille luovuttamia tietoja 

rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ennaltaehkäisemisessä ja torjun-

nassa. Nämä määräykset ovat tulleet voimaan 10. tammikuuta 2020. 

 

Lisäksi on olemassa joukko erityisiä oikeusperustoja, jotka koskevat tie-

tojen luovuttamista erilaisista veroista ja maksuista. Esimerkkejä näistä 

oikeusperustoista on edellä olevassa vastauksessa. 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

 

 

Simon Kollerup 


