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A 1680/tillväxt  

 

Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 
 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta Pohjoismaiden yhteisten toimien vahvistamisesta 

veroparatiisien, verovilpin, verokeinottelun ja haitallisen verokilpailun 
torjumiseksi 

Ehdotus 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto ei ryhdy lisätoimiin jäsenehdotuksen A 1680/tillväxt joh-

dosta, joka koskee Pohjoismaiden yhteisten toimien vahvistamista veroparatiisien, 

verovilpin, verokeinottelun ja haitallisen verokilpailun torjumiseksi. 

Taustaa 

Pohjoismaiden vihreä vasemmisto teki vuonna 2016 seuraavan ehdotuksen:  

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden hallituksille,  

• että ne vahvistavat merkittävästi yhteisiä toimia ja ottavat mahdollisesti 

käyttöön uusia toimia veroparatiisien lakkauttamiseksi 

• että ne ottavat johtavan roolin kansainvälisessä taistelussa veroparatiiseja 

vastaan esimerkiksi OECD:ssä, EU:ssa ja YK:ssa ja aktivoivat alan keskeisiä 

kansainvälisiä toimijoita ja että ne harkitsevat määrittelevänsä veropara-

tiiseissa toimivien holding-yhtiöiden perustamisen ja toiminnan talousrikolli-

suudeksi, johon sovelletaan rangaistussäännöksiä   

• että ne vahvistavat merkittävästi olemassa olevaa suojaa verokeinottelua, 

verovilppiä ja pimeää työntekoa vastaan, parantavat sääntöjen läpinäky-

vyyttä ja hahmotettavuutta sekä lisäävät ja parantavat asiasta tiedottamista. 

 

Valiokunta päätti kokouksessaan syyskuussa 2019 esittää Pohjoismaiden hallituksille 

kirjallisen kysymyksen verotietojen keräämisestä muista maista. Tanskan ministeri 

on vastannut kysymyksiin Pohjoismaiden puolesta. Vastauksessa nykyinen yhteistyö 

veroasioissa kuvataan riittäväksi ja tehokkaaksi. Vastauksessa on kuvattu myös vero-

tietojen vaihtoon liittyviä erityisiä haasteita ja tulevia toimia, kuten vaihdettavien ve-

rotietojen laadun parantaminen, tietoaineistojen parempi hyödyntäminen, verotieto-

jen nopeampi päivittäminen, viestintäkanavien ja salausmenetelmien parantaminen 

ja verotietojen luottamuksellisuutta ja luovuttamista koskevat säännöt.   

 

Tanskan ministerin vastaus esitettiin valiokunnan kokouksessa 27.11.2020. Asian jat-

koseurantaa varten valiokunta päätti lähettää Pohjoismaiden ministerineuvostolle 
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(MR-finans) kirjeen, jossa se kehottaa priorisoimaan pohjoismaista yhteistyötä vero-

petosten torjunnassa painottaen verotietojen vaihtoa ja vaihdetun tiedon laadun pa-

rantamista, tiedon parempaa hyödyntämistä, ulkomailta saatavan verotiedon nope-

ampaa päivittämistä, parempia viestintäkanavia sekä salausmenetelmiä samoin kuin 

luottamuksellisuutta ja luovuttamista koskevia sääntöjä. 

 

Ehdotuksen aiempi käsittely 

Ehdotusta on käsitelty vuodesta 2017 lähtien. Käsittely on ollut perusteellinen ja kat-

tava.  

Ehdotuksen käsittelyn yhteydessä vuonna 2018 esitettiin kysymyksiä, jotka koskivat 

pohjoismaisia toimia veroparatiisien, veropetosten, verosuunnittelun ja haitallisen 

verokilpailun torjumiseksi. Niihin vastasi Ruotsin valtiovarainministeri. Vastauksessa 

kuvataan vuodesta 2006 lähtien harjoitettua pohjoismaista yhteistyötä kansainväli-

sessä taistelussa veropetoksia vastaan.  

Vuonna 2019 valiokunta järjesti miniseminaarin jäsenehdotuksessa mainituista haas-

teista. Seminaarin jälkeen Pohjoismaiden vihreä vasemmisto teki muutoksia ehdo-

tukseen.   

Valiokunnan näkemykset 

Valiokunta tukee ehdotuksen tarkoitusta: veroparatiisien, veropetosten, verokeinot-

telun ja haitallisen verokilpailun estämistä.  

 

Valiokunta merkitsee tiedoksi ehdotuksen käsittelyssä kolmen viime vuoden aikana 

esitetyt tiedot. Niiden perusteella vaikuttaa siltä, että veroalan yhteistyö toimii tyy-

dyttävästi ja tehokkaasti ja että työtä tehdään niiden asioiden korjaamiseksi, joissa 

vielä on parantamisen varaa. Lisäksi Pohjoismaiden ministerineuvostolla on hyvin 

toimivaa kansainvälistä yhteistyötä veropetosten torjunnan alalla. Valiokunta tukee 

tätä yhteistyötä ja on lähettänyt Pohjoismaiden ministerineuvostolle (MR-finans) ke-

hotuksen priorisoida pohjoismaista yhteistyötä veropetosten estämiseksi.   

 

Valiokunta katsoo, että ehdotuksen tavoite on saavutettu ja arvioi, ettei jäsenehdo-

tuksen parissa tehtävä jatkotyö tuo lisää pohjoismaista hyötyä. 
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