
 

Lausunto 1 (2) 
   
18.1.2017  

Redsven Mona, Jormalai-
nen Jouko 

 

  
    

 

    

  
Itämerenkatu 11-13 Tel: +358 20 793 4200 www.finanssiala.fi 
FI-00180 Helsinki Fax: +358 20 793 4202 Facebook.com/finanssialankeskusliitto 
Finland firstname.lastname@finanssiala.fi Twitter.com/finanssiala 
 

Verohallinto 
Yritysverotusyksikkö 
 
 
 
 
Dnro A240/200/2016 
 
 
 
 
Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Verotuksen maakohtainen raportti 

 
Finanssialan Keskusliitto (FK) pitää positiivisena, että Verohallinto ohjeistaa tarkemmin maa-
kohtaisen raportin antamisesta ja varaa ilmoittajatahoille mahdollisuuden kommentoida oh-
jetta luonnosvaiheessa. 

 
FK kiinnittää huomiota siihen, että ohjeen kohdassa 3.3 viitatussa FIVAn määräys- ja ohjeko-
koelmassa (MOK 14/2012) liikevaihto-tunnusluku ei ole enää vakuutustoimialalla henki- ja 
vahinkoyhtiöillä virallinen tunnusluku, vaan sen voi halutessaan julkistaa vapaaehtoisesti. 
Liikevaihto-termi/tunnusluku, jossa otetaan huomioon sekä vakuutusmaksutulo että sijoitus-
toiminnan tuotot, on kansallinen termi/tunnusluku, jota vakuutustoimialalla ei käytetä muu-
alla Euroopassa. Kaikki yhtiöt eivät myöskään kansallisesti ilmoita kyseistä tunnuslukua. 

 
Yleisesti ottaen kirjanpidossa liikevaihdon katsotaan kuvaavan varsinaisen toiminnan myynti-
tuottoja. Vakuutustoimialalla tätä toimintaa vastaa vakuutusten myynti, jolloin vakuutus-
maksutulo voisi toimia tunnuslukuna ja riittäisi kuvaamaan toiminnan laajuutta. Kansallisesti 
eri tulokäsite (kansallinen liikevaihto - vakuutusmaksutulo) kuin muualla Euroopassa asettaa 
suomalaiset toimijat vakuutustoimialla eriarvoiseen asemaan viranomaisraportoinnissa.  

Ohjeen kohdan 4.7 mukaan lisätietona tulee ilmoittaa tieto käytetyistä keskivaluuttakurs-
seista. OECD ohjeistaa (Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-Coun-
try Reporting), että raportti annetaan konsernin ylimmän emoyhtiön raportointivaluutussa 
(”functional currency of the reporting MNE”, reporting MNE = ultimate parent entity of an 
MNE group). Verohallinnon ohjeessa ei ole lainkaan mainintaa raportointivaluutasta. Mai-
ninta olisi hyvä lisätä esimerkiksi kohtaan 4.7. 
 
Kohdassa 4.7 määritellään lisätiedoksi myös käytetyn tiedon lähteet. Tiedon lähteistä ei ole 
annettu vastaavaa esimerkkiluetteloa, joka löytyy OECD:n ohjeista (The reporting MNE may 
choose to use data from its consolidation reporting packages, from separate entity statutory 
financial statements, regulatory financial statements or internal management accounts). Esi-
merkkiluettelo vaihtoehtoisista tiedon lähteistä olisi hyvä sisällyttää myös Verohallinnon oh-
jeeseen. 
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Luvun 4.2.3 viimeisessä kappaleessa todetaan, että maksettuihin veroihin eivät kuulu ”lykä-
tyt verot”. Käytettyä termiä täsmällisempi suomenkielinen ilmaisu lienisi ”laskennalliset ve-
rot”. 
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