
 

 

Vastaus Pohjoismaiden neuvoston kirjalliseen kysy-

mykseen, joka koskee veroparatiiseja ja verotietojen 

vaihtoa  
 

 

Pohjoismaiden neuvoston kirjallinen kysymys 

Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana Tanska yhdessä Grönlannin ja 

Färsaarten kanssa antaa Pohjoismaiden vastaukset kysymyksiin, jotka koskevat verotieto-

jen vaihtoa kansallisten viranomaisten kesken. Pohjoismaiden neuvosto on esittänyt kaksi 

kirjallista kysymystä Pohjoismaiden hallituksille (E 2/2020). Kysymykset on esittänyt 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta, joka valmistelee verovilppiä koskevaa ehdotusta.  
 

Ensimmäinen kysymys 

Miten tiedonhankinta ja -vaihto hoidetaan omassa maassa tai eri maiden välillä 

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

vilppi/sääntöjenvastaisuus/verojen välttely voidaan selvittää? 

 

Yleistä 

Pohjoismaiden neuvoston kysymyksessä mainitaan, että ”… Valiokunta on saanut seuraavaa 

tietoa keskusteluissa asiantuntijoiden ja tutkijoiden ym. kanssa: Kahden maan välisen tiedonvaihdon edel-

lytyksenä on, että tiedustelu koskee eksplisiittisesti tiettyä henkilöä tai yritystä.  Tarkentamattomia tai 

yleistäviä kyselyjä ei saa tehdä.”  

 

Tämä kuvaus ei täysin kata kaikkia nykyisiä mahdollisuuksia verotietojen vaihtoon. Seu-

raavassa kuvataan perusteellisesti verotietojen vaihtoa koskevat kehykset, vaihdon koh-

teena olevat tiedot ja henkilöt.  

 

Tiedonvaihdon kehykset Pohjoismaat mukaan lukien 

Pohjoismaat vaihtavat verotietoja sekä pohjoismaisten verohallintojen kesken että EU-

maiden ja muiden maiden kanssa monenvälisten yleissopimusten/sopimusten ja kahden-

välisten sopimusten nojalla. OECD valvoo ja kehittää kansainvälistä yhteistyötä. Käytän-

nössä kyse on G20:n ja OECD:n välisestä yhteistyöstä, jonka piirissä on perustettu Global 

Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, sekä OECD:n oma hanke 

Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).   

 

Erityisesti Pohjoismaita varten maiden verohallintojen yhteistyöelimellä ”Nordisk 

Agenda” on monia aktiivisia yhteistyömuotoja, joilla torjutaan harmaata taloutta ja veron-
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kiertoa sekä vaihdetaan verotietoja. Sopimus Pohjoismaiden välillä virka-avusta veroasi-

oissa (jatkossa ”pohjoismainen verosopimus”) on usein pohjoismaisten verotietojen vaih-

tamisen oikeusperusta, ellei asiasta ei ole säädetty muilla monenkeskisillä yleissopimuk-

silla. Tämä perustuu sopimuksen laajempaan verotietojen käyttöä koskeva soveltamis-

alaan. Globaalit sopimukset ja standardit rajoittavat ilmoitettujen verotietojen käyttöä 

huomattavasti enemmän. Pohjoismaista verosopimusta on käytetty kauan pohjoismaisten 

verotietojen vaihtamiseen ja sen avulla Pohjoismaat ovat voineet vaihtaa verotietoja auto-

maattisesti, pyynnön perusteella tai oma-aloitteisesti. Pohjoismainen sopimus antaa lisäksi 

ainutlaatuisen mahdollisuuden veron siirtoon ja veron kantoon Pohjoismaissa. 

 

Verotietoja vaihdetaan pääasiassa kolmella eri tavalla: pyynnön perusteella, oma-aloittei-

sesti ja automaattisesti. 

 

Standardit tätä tiedonvaihtoa varten on kehitetty edellä mainituilla kansainvälisillä fooru-

meilla, ja järjestelmään osallistuvien lainkäyttöalueiden standardien täytäntöönpanoa ja 

noudattamista valvotaan säännöllisesti. Pyynnön perusteella vaihdettavia verotietoja kos-

kee standardi ”Exchange of Information on Request” eli EOIR. Automaattista verotieto-

jen vaihtoa (AEOI) varten on kaksi standardia: ”Common Reporting Standard” eli CRS ja 

maakohtainen raportointistandardi (CbC-reporting). Maakohtaisen raportoinnin (CbC-

reporting) standardi ja kehys on kehitetty OECD:n BEPS-hankkeen (Inclusive Fra-

mework on Base Erosion and Profit Shifting) Action 13:n yhteydessä. Mukana olevien 

lainkäyttöalueiden yritykset ja konsernit, joiden liikevaihto ylittää 750 MEUR, ovat velvol-

lisia raportoimaan vuosittain tietyt verotiedot niiden maiden veroviranomaisille, joissa yri-

tyksillä on toimintaa. CbC-raportointi perustuu siihen, että kaikki suuret ylikansalliset yh-

tiöt (ts. liikevaihto yli 750 MEUR) ovat velvollisia laatimaan maakohtaiset raportit, jotka 

sisältävät kattavat tiedot globaalista tulojen ja voittojen jakautumisesta, maksetuista ve-

roista ja taloudellisesta toiminnasta kullakin lainkäyttöalueella, jolla yhtiö toimii. Nämä 

CbC-raportit lähetetään emoyhtiön kotipaikan veroviranomaisille, jotka välittävät tiedot 

asianomaisilla lainkäyttöalueilla toimiville veroviranomaisille. BEPS-hanke perustuu – ku-

ten CbC – ETR:ään (Mandatory spontaneous Exchange on Tax Rulings). Action 5:n alai-

suudessa on FHTP:n perustettu säännöllinen valvonta ja vertaisarviointi, joka koskee pa-

kollista oma-aloitteista veropäätösten vaihtamista. EU:ssa vastaava tiedonvaihto on toteu-

tettu automaattisesti DAC3-direktiivin avulla. 

 

Mukana olevat lainkäyttöalueet ovat sitoutuneet noudattamaan monenkeskisten sopimus-

ten standardeja. Näitä ovat OECD:n yleissopimus vastavuoroisesta hallinnollisesta virka-

avusta veroasioissa (MAAC) sekä nk. monenkeskinen toimivaltaisten viranomaisten sopi-

mus (MCAA) finanssitilitietojen automaattisesta vaihtamisesta koskien sekä CRS-tietoja 

(CRS MCAA) että maakohtaisia raportteja (CbC MCAA). Sopimusvaltioita ovat Pohjois-

maat Grönlantia ja Färsaaria lukuun ottamatta ja sopimusten täytäntöönpanoa valvotaan 

niissä jatkuvasti. Grönlanti on mukana CRS MCAA:ssa muttei vielä CBC MCAA:ssa, jo-

hon se aikoo kuitenkin liittyä vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Färsaaret 

on mukana CRS MCAA:ssa, muttei CbC MCAA:ssa, minkä vuoksi maaraportteja ei vaih-

deta Färsaarten kanssa. 
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Verotietoja voidaan vaihtaa myös OECD:n standardeihin perustuvien kahdenkeskisten 

sopimusten nojalla. Tämä koskee mm. kahdenkeskisiä verotietojen vaihtosopimuksia 

(TIEA- ja FATCA-sopimuksia USA:ssa) ja kaksinkertaista verotusta koskevia sopimuksia, 

joissa usein on määräyksiä verotietojen vaihtamisesta OECD:n mallisopimuksen mukai-

sesti. 

 

EU:ssa on täytäntöönpantu OECD:n verotietojen vaihtoa koskevat standardit nk. hallin-

nollista yhteistyötä koskevalla direktiivillä (DAC), joka kattaa EOIR-, CRS- ja CbC-rapor-

toinnin. Näin ollen yhteistyö on täytäntöönpantu kaikissa EU-maissa.  

 

EU-jäsenmaiden arvonlisäveroalan valvontayhteistyön perusta on 1.1.2004 lähtien koottu 

neuvoston asetukseen hallinnollisesta yhteistyöstä ja petosten torjunnasta arvonlisävero-

tuksen alalla ja sen täytäntöönpanoasetukseen.  

 

Lainsäädäntö antaa EU-maiden veroviranomaisille mahdollisuuden tarvittavan virka-avun 

antamiseen, kun kyseessä on arvonlisäveron oikean laskentatavan valvonta EU-maissa. 

Asetus sisältää mm. säännöt, jotka koskevat konkreettisia tapauksia, joissa annetaan virka-

apua, valvontatietojen automaattista vaihtoa, pyynnöstä tapahtuvaa tiedonvaihtoa, tavaroi-

den ja palvelujen alv-tietojen vaihtoa (veroton yhteisömyynti), samaan aikaan tehtäviä tar-

kastuksia sekä toisten EU-maiden virkamiesten läsnäoloa ja osallistumista hallinnollisiin 

tarkastuksiin. 

 

Asetuksissa on myös verotonta yhteisömyyntiä koskevan automaattisen tiedonvaihdon oi-

keusperusta.  Asetuksissa on lisäksi jäsenmaiden muodollisen Eurofisc-yhteistyön oikeus-

perusta. 

 

Edellä mainittujen EU-säädösten perusteella Norja on tehnyt sopimuksen EU:n kanssa 

arvonlisäveroalan hallinnollisesta yhteistyöstä, jonka avulla torjutaan arvonlisäveropetok-

sia ja annetaan virka-apua arvonlisäveron kantamiseen. 

 

Pohjoismaissa verotietojen keskinäiseen vaihtoon käytetään ensisijassa pohjoismaisia 

virka-apusopimuksia. CRS-tietojen, maaraporttien ja nk. ennakoivien sopimusten lisäksi 

Pohjoismaat vaihtavat vuosittain keskenään valvontatietoja, jotka sisältävät palkkoja, eläk-

keitä ja sosiaalietuuksia koskevia tietoja muista Pohjoismaista.  

 

Pohjoismaisten sopimusten nojalla Tanskan, Färsaarten ja Grönlannin toimivaltaiset vi-

ranomaiset ovat allekirjoittaneet hallinnollisen sopimuksen finanssitilejä koskevasta auto-

maattisesta tiedonvaihdosta kuningaskunnan alueella. Tämän sopimuksen mukaan nk. 

CRS MCAA -sopimusta voidaan soveltaa Tanskan kuningaskunnan alueella.   

 

Vaihdettavat tiedot 

Pyynnön perusteella tapahtuva verotietojen vaihto on väline, jolla varmistetaan verohallin-

tojen mahdollisuus pyytää tietoja verotusasioiden valvontaan. Tiedonvaihto perustuu kri-

teereihin, kuten mm. pyynnön kohdentamiseen ja pyynnön kohteen tunnistamiseen. 

Tämä ei kuitenkaan estä sitä, että verotietoja voidaan vaihtaa ryhmistä, joiden kohdalla ei 
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ole kyse tietyistä henkilöistä tai yrityksistä, mutta jotka voidaan määritellä muiden kritee-

rien avulla. Tällaisia kriteerejä voivat olla esimerkiksi se, että pyynnön esittävä maa laatii 

yksityiskohtaisen kuvauksen ryhmästä, pyynnön taustasta, pyyntöön johtaneista olosuh-

teista sekä tapaukseen sovellettavasta voimassa olevasta lainsäädännöstä. 

 

Automaattista tiedonvaihtoa koskevan CRS-standardin mukaan edellytetään, että asian-

omaiset lainkäyttöalueet ovat panneet täytäntöön finanssitilien tiedonvaihtoa säätelevän 

juridisen kehyksen tapauksissa, joissa omistajan kotipaikka ei ole kyseisellä lainkäyttöalu-

eella, ja että solmitaan tehokkaita tiedonvaihtosopimuksia ao. lainkäyttöalueiden kesken ja 

että tarkoitusta varten rakennetaan sellaisia tietojärjestelmiä, joiden tietoturvasta huolehdi-

taan asianmukaisesti. Standardissa määritellään, minkä tyyppiset finanssitilit kuuluvat tie-

donvaihdon piiriin, mitä verotietoja tulee vaihtaa ja mitkä rahoituslaitokset ovat velvollisia 

raportoimaan verohallinnoille. Tietoihin sisältyvät mm. finanssitiliä ylläpitävän rahoituslai-

toksen tiedot, tilinumero, tilin saldo, tuotto, tilinomistajan nimi, osoite ja veronumero tai 

TIN (Tax Identification number). Lisäksi CRS-standardissa on säännöt rahoituslaitosten 

due diligence -menettelystä. 

 

Hallinnollista yhteistyötä koskeva direktiivi (DAC) ja sen viimeisimmät viisi tarkistusta 

täsmentävät systemaattisesti, mitkä verotiedot kuuluvat automaattisen tiedonvaihdon pii-

riin. 

 

• Työtulo (DAC1) 

• Johtajanpalkkiot (DAC1) 

• Henkivakuutustuotteet (DAC1) 

• Eläkkeet (DAC1) 

• Kiinteä omaisuus ja siitä saatava tulo (DAC1) 

• Finanssitilien saldot ja tuotot (DAC2) 

• Ennakkopäätökset rajat ylittävistä verokysymyksistä ja ennakkohinnoittelusopimuksista 

(DAC3) 

• Maakohtaiset raportit (DAC 4) 

• Tiedonvaihdon piiriin kuuluvat rajat ylittävät tilanteet (DAC 6) 

 

Toisin sanoen Pohjoismaat vaihtavat näiden kahden- ja monenvälisten kehysten perus-

teella verotietoja sekä yksityisten henkilöiden että oikeushenkilöiden finanssitileistä, talou-

dellisesta toiminnasta, verotuksesta ym. toisten Pohjoismaiden, EU-maiden ja muiden 

maiden kanssa kaikkialla maailmassa. Tiedonvaihto antaa verohallinoille mahdollisuuden 

mm. valvoa, onko verovelvollinen henkilö tai oikeushenkilö maksanut veronsa oikein. 

 

Toinen kysymys 

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

maissa suunnitteilla nykyisten sääntöjen tai niiden soveltamisen muutoksia mah-

dollisten ongelmien havaitsemiseksi?  

 

Yleistä 

Kaikki toimivaltaisten viranomaisten välinen verotietojen vaihto Pohjoismaiden ja muiden 
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maiden kesken – muut Pohjoismaat mukaan lukien – tapahtuu käytettäväksi sovittujen 

turvallisten kanavien avulla. Järjestelmät ovat olleet yhtäjaksoisesti käytössä vuosien ajan 

ja ne ovat käyttäjilleen tuttuja.  

 

Pohjoismaiden kesken käydään jatkuvasti hyvää vuoropuhelua verotietojen vaihdosta. 

Vuonna 2010 perustettu Nordisk Agenda on Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islan-

nin verohallintojen yhteistyöväline. Yhteistyön tarkoituksena on parantaa tehokkuutta, pa-

rantaa ja yksinkertaistaa veroalan palvelua sekä vahvistaa Pohjoismaiden osallistumista 

kansainväliseen yhteistyöhön. 

 

Nordisk Agenda -yhteistyötä tehdään ryhmissä ja verkostoissa, joissa jaetaan ensisijaisesti 

tietoa kokemuksista ja kehitystoimenpiteistä sekä torjutaan veronkiertoa jakamalla koke-

muksia ja menettelytapoja. Nordisk Agendan piirissä on nykyisin 22 aktiivista ryhmää ja 

verkostoa. Näistä voidaan mainita mm. verkosto, jossa vaihdetaan kokemuksia ulkomais-

ten maaraporttien tehokkaasta käsittelystä. Lisäksi on olemassa automaattisen tiedonvaih-

don verkosto, jossa vaihdetaan kokemuksia sekä OECD:n standardien täytäntöön pa-

nosta että teknisistä edellytyksistä. Keskustelua käydään myös juridisista kysymyksistä, 

jotka liittyvät automaattisen tiedonvaihdon kautta saatujen tietojen käyttöön. Finans-

sialalle on myös perustettu ryhmä, jonka tavoitteena on mm. vaihtaa tietoja taloudellisista 

transaktioista – myös salausta koskevista tiedoista. Lopuksi voidaan mainita, että Nordisk 

Agendan alaisuuteen on perustettu nk. NAIS-ryhmä, jonka piirissä vaihdetaan tietoa ve-

ronkiertoon liittyvistä kokemuksista ja veronkierron paljastamiseen käytettävistä menetel-

mistä. Verkostossa jaetaan myös kokemuksia kansainvälisiä tietovuotoja ennaltaehkäise-

västä työstä. 

 

Pohjoismaisten verohallintojen kesken pidetään myös säännöllisiä kokouksia, kuten yh-

teispohjoismaisia yhteistyökokouksia, workshopeja, asioiden käsittelyä koskevia seminaa-

reja ym.  

 

Verotietojen vaihtoa koskeva yhteistyö toimii siis lähtökohtaisesti tyydyttävästi ja tehok-

kaasti.  

 

Globaalista näkökulmasta katsoen yleiseksi haasteeksi voi muodostua se, että yhteistyö-

hön osallistuu monta maata, joiden tekniset järjestelmät ja kansallinen lainsäädäntö ym. 

poikkeavat toisistaan. (Esimerkkinä voidaan mainita, että Tanskalla on tällä alueella 143 

yhteistyökumppania erilaisine järjestelmineen.)   

 

Tietojen siirtoon käytetään kuitenkin yhteistä turvallista CTS-tiedonsiirtojärjestelmää 

(Common Transmission System). Toistaiseksi sitä käytetään vain automatisoituun tiedon-

vaihtoon, mutta laajentamista koskeva työ on jo aloitettu. CTS-järjestelmän odotetaan rat-

kaisevan joitakin verotietojen vaihtoa koskevia haasteita. 

 

Pääosa tiedonvaihtosopimuksista sisältää lisäksi rajoituksia, jotka koskevat vastaanotetun 

tiedon käyttöä siten, että tietoa voidaan käyttää ainoastaan verotusta koskeviin tarkoituk-

siin eikä sitä voida luvatta jakaa muille viranomaisille. Sopimuskohtaisesti on säädetty 
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edellytyksistä, joiden perusteella lupa voidaan saada lähettävältä maalta, mikä pitää sopia 

tapaus kerrallaan. Poikkeus tästä on pohjoismainen verosopimus, jossa ei rajoiteta tiedon 

käyttöä vastaanottavassa maassa, vaan annetaan mahdollisuus tietojen jakamiseen niiden 

kansallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat verotietojen käyttöä ja jakamista muiden 

viranomaisten kanssa.  

 

Pohjoismaista yhteistyötä pidetään erityisen tärkeänä. Tämä koskee erityisesti pohjois-

maisten verohallintojen Nordisk Agenda -työtä  sen kahdessa työryhmässä, jotka käsittele-

vät analyysien pitkälle vietyä automatisointia ja robottiteknologiaa. Pohjoismaisten verovi-

ranomaisten tiivis yhteydenpito näissä ryhmissä ja muilla kanavilla on myös antanut mah-

dollisuuden kokemustenvaihtoon (esim. vierailuihin), jolloin pohjoismaiset kollegat ovat 

voineet tehdä havaintoja ja oppia toistensa työstä.  

 

Tässä yhteydessä voidaan myös mainita JITSIC-yhteistyö. JITSIC on 36 maan muodos-

tama verkosto – ei siis pelkästään pohjoismainen – jonka piirissä jaetaan mm. tiedustelu-

tietoa uusista tai merkittävistä ongelmista. Verkostolla on myös käynnissä monia hank-

keita, jotka liittyvät tietovuotoihin, tiedonvaihtoon, maakohtaiseen raportointiin ja 

CRS/FATCA -raportointijärjestelmien kiertämiseen. Joissakin yksittäisisä hankkeissa on 

myös perustettu pohjoismaisia ryhmiä, joissa asioista keskustellaan ennen kansainvälisiä 

kokouksia.  

 

Pohjoismaiden veroviranomaiset tuovat esiin, että asia ei niinkään koske puuttuvaa pääsyä 

oman tai muiden maiden tietoihin, vaan etenkin saatujen tietojen riittävän tehokkaaseen 

käyttöön liittyviä vaikeuksia. Tehokkaampi käyttö parantaisi veroviranomaisten välistä tie-

donvaihtoa (riippumatta onko kyseessä pyyntöön perustuva, säännöllinen vai oma-aloit-

teinen tiedonvaihto). 

 

Todetaan, että pohjoismainen veroalan yhteistyö toimii hyvin ja että verotietoja vaihde-

taan Pohjoismaiden väillä yleisesti sekä pyynnöstä, oma-aloitteisesti että automaattisesti. 

Pohjoismaiden välillä ei katsota olevan tähän liittyviä rajoitteita. 

 

Lähtökohtaisesti Pohjoismaat suhtautuvat kuitenkin myönteisesti siihen, että verotietojen 

ilmoittamista koskevat säännöt pyritään mahdollisuuksien mukaan harmonisoimaan erityi-

sesti siksi, että kansainvälisiä tiedonkeruun ja -vaihdon standardeja ollaan parhaillaan val-

mistelemassa. Joillakin alueilla tarvitaan kansallisia kolmannen osapuolen raportointia kos-

kevia erillisratkaisuja ja muita ilmoittamisvelvollisuuksia, jotta voidaan varmistaa kansallis-

ten raportointivaatimusten vastaavan kansallista verolainsäädäntöä. Siksi on tärkeää, ettei 

harmonisoinnin tarve sääntöjen mukauttamiseksi kansainväliseen yhteistyöhön vaaranna 

verotuksen oikeellisuutta ja siihen liittyvää raportointia kansallisiin tarkoituksiin.  

 

Erityiset haasteet ja toiminta-alueet 

Seuraavassa on esitetty muutamia erityishaasteita ja mahdollisuuksia, joita yksi tai useampi 

Pohjoismaa on tuonut esiin veroja koskevan tiedonvaihdon tulevaisuudesta. 
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Tietojen laadun parantaminen 

On mainittu, että vaikka aloitteita tietojen tehokkaan käytön varmistamiseksi on tehty, 

kansainväliseen yhteistyöhön liittyy edelleen erinäisiä haasteita. Yksi tärkeä haaste on ulko-

mailta vastaanotettujen tietojen laadun parantaminen. 

 

Tietoaineiston parempi hyödyntäminen riskianalyysin ja teknisen kehityksen 

avulla 

Myös tietoaineistojen tehokkaampi hyödyntäminen ja riskianalyysien kehittäminen saatta-

vat olla tarpeen, jotta tarkastustoimet voidaan kohdentaa paremmin ja tarpeetonta hallin-

nollista taakkaa keventää. Tähän liittyvät edistyneiden digitaalisten tietoaineistoanalyysien, 

tekoälyn (AI), analyysien automatisoinnin ja robottiteknologian tarjoamat mahdollisuudet, 

kun halutaan torjua tehokkaammin veroparatiisien kautta tapahtuvaa veronkiertoa ja vero-

jen välttelyä sekä kansainvälinen yhteistyö eri areenoilla. 

 

Palaute 

Automaattisesta veroja koskevasta tiedonvaihdosta annetaan tällä hetkellä palautetta vain 

tietojen lähettäjän pyynnöstä. Jotta automaattinen tiedonvaihto olisi mahdollisimman 

käyttökelpoista ja laadukasta, pidetään järjestelmän tehokkuuden ja luotettavuuden kan-

nalta hyvänä, että lähettäville maille annetaan säännöllisesti palautetta mahdollisuuksien 

mukaan esim. kun saadut tiedot havaitaan virheellisiksi tai puutteellisiksi. Tämä koskee ve-

rovelvollisen tunnistamista ja verovelvollisuutta, mutta myös varsinaisten verotietojen si-

sältöä ja niiden yksityiskohtaisuutta. Myös oma-aloitteisessa tiedonvaihdossa palaute kan-

nustaisi tarkempaan ja tarkoituksenmukaisempaan tiedonvaihtoon jatkossa.  

 

Viivästymiset, lykkäämiset ja reaaliaikainen tiedonvaihto 

Veropetosten tunnistamista rajoittaa merkittävästi se, että usein kyseessä on rajat ylittävä 

toiminta. Veropetosten parempi tunnistaminen edellyttää ajantasaisempaa tietoa ulko-

mailta. Siksi ulkomaiden viranomaisten antamat verotiedot ovat ratkaisevan tärkeitä. 

Nämä tiedot tulevat kuitenkin viiveellä. Pohjoismaiden veroviranomaisten kesken on 

sovittu joidenkin tietojen vuosittaisen lähettämisen aikaistamisesta, ja siitä, että pohjois-

mainen tiedonvaihtoyhteistyö koskee jatkossa entistä useampia tulolajeja. 

 

Suomi on kertonut, että Suomen ja Viron veroviranomaiset tekevät tällä hetkellä yhteis-

työtä perustaakseen reaaliaikaisen tiedonvaihtokanavan maiden välille, koska veronkierto 

nopeutuu ja kansainvälistyy. 

 

Automaattinen tiedonvaihto pohjoismaisen verosopimuksen avulla  

Pohjoismaisen verosopimuksen oikeusperustan pohjalta voidaan pohtia työn käynnistä-

mistä syventävästä verosopimuksesta, jossa määriteltäisiin, mitä tietoja vaihdetaan ja missä 

muodossa se tehdään. Näin verotiedot olisivat välittömästi kunkin maan käytettävissä. 

Esimerkiksi eläkkeitä koskevan tietoaineiston laatu on Pohjoismaissa hyvä. Kun kyseessä 

ovat ulkomailta saadut palkkatiedot, usein on tarpeen tietää, millaisesta työstä on kyse ja 

minkä maan sosiaalivakuutuksen piiriin henkilö kuuluu. Mm. nämä seikat vaikuttavat ul-

komaisen veron hyvitykseen. Palkkatietoihin liittyvä ongelma ei siis koske saatujen tieto-
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jen laatua vaan pikemminkin sitä, että maat keräävät tiedot oman verolainsäädäntönsä pe-

rusteella, eivätkä kerätyt tiedot välttämättä vastaa toisessa toisessa Pohjoismaassa kerättä-

viä tietoja (esim. verovelvollisuutta ja luontoisetujen verotusarvoja koskevat erot), mikä 

vaikeuttaa tietojen käyttöä. 

 

Tiedotuskanavat ja salaustyökalut  

Lisäksi mainitaan haasteet, jotka liittyvät tiedonvaihtokanaviin (erityisesti pyynnön perus-

teella tehtävän vaihdon) ja tehokkaiden salaustyökalujen puute (Pohjolan ulkopuolella). 

Pitemmällä aikavälillä yhteistyö voisi tiivistyä, mikäli Pohjoismaat pyrkisivät käyttämään 

yhdenmukaisempia tiedonkäsittelyalustoja ja hakutyökaluja. Ongelmia voi syntyä myös 

tiedonvaihdon kohteena olevan verovelvollisen yksiselitteisessä ja yhteisessä tunnistami-

sessa.  

 

Kansainvälisen yhteistyön operatiivinen sopeuttaminen 

Kansainvälisen yhteistyön piirissä tehtävään tiedonvaihtoon saatetaan tarvita uusia opera-

tiivisempia prosesseja. Esimerkiksi luottamuksellisuutta koskevat säännöt ja tietojen toi-

seen maahan edelleen lähettämistä koskevat vaatimukset asettavat rajoituksia veroviran-

omaisten toiminnalle toisesta valtiosta saatujen tietojen käsittelyssä. 

 

Kolmannen osapuolen valvonta 

On tuotu esiin tarve osallistua kolmansien osapuolten valvontaan (ts. kun viranomaiset 

eivät valvo suoraan verovelvollista, vaan tekevät sen esim. pankin antamien tietojen avulla 

jne.), jolloin raportointivelvollinen tai muu kolmas ulkomailla sijaitseva osapuoli on val-

vonnan kohde. Kyseessä voi olla esimerkiksi valvonta, jossa tarkastetaan, noudattaako ul-

komainen rahoituslaitos CRS:n raportointivelvoitetta. 

 

Säädökset ja yhteinen alusta 

Kun kysymys ei ole henkilöön kohdistuvista tiedoista, on järjestettävä helppo ja nopea 

pääsy toisen maan yleisiin verotussääntöihin, käytäntöihin ja menettelytapoihin, jotka kos-

kevat esimerkiksi lähdeveron sisältöä ja kantoa. Nämä tiedot ovat tarpeen, kun asia kos-

kee hybridiyksiköitä ja rahoitusvälineitä. Tässä voitaisiin mahdollisesti käyttää yhteyshen-

kilöä (ei välttämättä toimivaltainen viranomainen) tai yhteistä alustaa, jolloin muiden mai-

den julkiset veropäätökset ja tuomiot ym. olisivat nopeasti saatavissa.  Tällainen alusta 

saattaisi parantaa oikeusvarmuutta ja helpottaa pohjoismaisen veronmaksajan elämää.  

 

 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

 

Morten Bødskov 

 


