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Tekijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 

Vastaanottajat Pohjoismaiden hallitukset 
 

Pohjoismaiden hallituksille 

Kirjallinen kysymys veroparatiiseista 
 

Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta valmistelee vero-

jen välttelyä koskevaa ehdotusta. Valiokunta on keskustellut alan tutkijoiden kanssa 

erilaisista ongelmista ja haluaa nyt keskittyä pääasiassa yhteen – kansallisten viran-

omaisten väliseen tiedonvaihtoon. Valiokunta on saanut seuraavaa tietoa keskuste-

luissa asiantuntijoiden ja tutkijoiden ym. kanssa: 

 

Kahden maan välisen tiedonvaihdon edellytyksenä on, että tiedustelu koskee ekspli-

siittisesti tiettyä henkilöä tai yritystä. Tarkentamattomia tai yleistäviä kyselyjä ei saa 

tehdä. Toisella maalla on velvollisuus antaa tietoa konkreettisesta henkilöstä, yrityk-

sestä tai asiasta vain silloin, kun kyselyn lähettävä maa (sen viranomainen) pyytää 

tietoa, jota se voisi samalla pyytää myös omassa maassaan. Toiminnan on oltava vas-

tavuoroista. Jos jokin Pohjoismaa haluaa yksityiskohtaista tietoa henkilöiden tai yri-

tysten varoista muissa maissa, sen täytyy vastaavasti olla valmis luovuttamaan tä-

mäntyyppisiä tietoja muille Pohjoismaille.  

 

Ongelmana ei yleensä ole tiedonpuute sinänsä, päinvastoin. Tiedon määrän lisäämi-

nen ei ole oikea ratkaisu. Sen sijaan meiltä puuttuu tekniikkaa ja välineitä, joiden 

avulla saatavilla oleva tieto voidaan käsitellä ja analysoida. Tähän saatetaan tarvita 

yhteensopivia teknisiä ratkaisuja ja vertailukelpoista tietoa. Pohjoismaiden on siis yh-

denmukaistettava kansallista tiedonluovutusta koskevat sääntönsä, jotta luovuttami-

nen toimisi käytännössä myös maiden välillä. 
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Edellä esitetyn perusteella Pohjoismaiden neuvoston Kasvu ja kehitys Pohjolassa -

valiokunta haluaa kysyä Pohjoismaiden hallituksilta: 

 

• Miten tiedonhankinta ja -vaihto hoidetaan omassa maassa tai eri maiden vä-

lillä (Pohjola/EU/ETA), jotta sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä koskeva ve-

rovilppi/sääntöjenvastaisuus/verojen välttely voidaan selvittää? 

 

• Mitä puutteita tai tarpeita maiden hallitukset havaitsevat tällä alueella, ja 

onko maissa suunnitteilla nykyisten sääntöjen tai niiden soveltamisen muu-

toksia mahdollisten ongelmien havaitsemiseksi? 
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