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LAUSUNTO TIETOJEN ANTAMISESTA PALVELUN TUOTTAJAN VEROJALANJÄLJESTÄ

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaosto on pyytänyt Keskuskauppakamarilta lausuntoa
hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Lausuntoa on pyydetty erityisesti tietojen antoon palvelun tuottajan verojalanjäljestä (57 §).
Keskuskauppakamari esittää lausuntonaan kunnioittaen seuraavaa:
Pidämme myönteisenä sitä, että julkisessa keskustelussa esiin noussut tarve palvelun tuottajien veronmaksua koskevista tiedoista täytetään lakitasoisella sääntelyllä avoimuuden ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. Pidämme raportoitavien verotietojen laajuutta riittävänä. Suuret
terveyspalveluyritykset julkaisevat esitettyä raportointivelvollisuutta vastaavat verotiedot jo nyt
verkkosivuillaan, joten raportointivelvollisuudessa on suurten toimijoiden osalta käytännössä
kysymys tietojen kokoamisesta yhteen tietokantaan.
Raportointivelvollisuudet aiheuttavat hallinnollisia kustannuksia, jotka kohdistuvat pääsääntöisesti asiansa tunnollisesti hoitaviin yrityksiin. Jotta kustannukset eivät nouse suhteettomiksi tavoitteeseen nähden, pidämme tärkeänä pienille yrityksille esitetyn kevennetyn raportointivelvollisuuden toteutumista.
Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että verotusta koskevia tietoja tulisi pystyä arvioimaan
yhdessä tilinpäätöksen kanssa, eivätkä eri tilanteissa olevien yritysten tiedot välttämättä ole
vertailukelpoisia keskenään. Esimerkiksi maksettavan tuloveron alhainen määrä ei yleensä
johdu veronvälttelytarkoituksesta, vaan verotettavan tulon määrään vaikuttavat olennaisesti esimerkiksi palveluveloitusten taso ja henkilöstölle maksettavien palkkojen suuruus sekä muut liiketoimintaan liittyvät tulot ja menot. Huomautamme lisäksi, että yhteisövero muodostaa vain
osan yritysten verokustannuksista. Sen lisäksi yritykset maksavat ja tilittävät muun muassa välillisiä veroja, kiinteistöveroja ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja, joilla on korostunut merkitys
työvoimavaltaisella palvelualalla.
Hallituksen esityksen 57 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan palvelun tuottajan tulisi antaa tiedot
johdon palkoista ja palkkioista sekä sidonnaisuuksista ja liiketoimista palvelun tuottajan lähipiirin kanssa. Tuottajilta edellytetään vastaavaa avoimuutta kuin julkisen kaupankäynnin kohteena
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olevilta yhtiöiltä. Huomautamme, että edes listaamattomat valtionyhtiöt eivät ainakaan kautta
linjan noudata Helsingin pörssissä noudatettavan hallinnointikoodin tasoista avoimuutta. Monien pienten pörssiyhtiöidenkin kannalta raportointivelvoitteet ovat varsin vaativia. Ehdotamme,
että palvelun tuottajilta edellytettävä avoimuus vastaisi valtio- ja kuntaomisteisilta yhtiöiltä edellytettävää avoimuutta.
Hallinnointikoodin mukaisesti vain olennaiset tai yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavat liiketoimet palvelun tuottajan lähipiirin kanssa tulisi sisällyttää tiedonantovelvollisuuden
piiriin. Esimerkiksi terveyspalveluyhtiön toimitusjohtajan perheenjäsenen maksullinen lääkärikäynti muodostaa liiketoimen palvelun tuottajan lähipiirin kanssa, mutta tällainen liiketoimi ei ole
olennainen tai yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeava, eikä sen siksi tulisi kuulua
tiedonantovelvollisuuden piiriin. Ehdotamme, että 57 §:n 1 momentin 3 kohtaa täsmennetään
siten, että siinä viitataan vain olennaisiin tai yhtiön tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeaviin
liiketoimiin palvelun tuottajan lähipiirin kanssa.
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