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Svar på skriftligt spörsmål om att öka transparensen i gruvindustrin
genom att genomföra EITI-standarden
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 653 rd undertecknat av riksdagsledamot Krista Mikkonen /gröna m.fl.:
Vad är regeringen beredd att göra för att öka öppenheten och transparensen i gruvindustrin och
är regeringen beredd att genomföra EITI-standarden för transparent administration av
utvinningar i Finland?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Aktörerna inom gruvdindustrin har frivilligt redogjort för sina fotavtryck gällande penningsströmmarna, det vill säga vilka penningsströmmar som bildas dels för staten och dels för orten till följd
av gruvverksamheten.
Inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) inleddes nyligen
en undersökning om konkurrens- och genomslagskraften av värdet av Finlands nationella geodatamaterial och mineralkluster”. Den här utredningen kommer för sin del att producera information
om gruvornas ekonomiska effekter på lokalt, regionalt och nationellt plan.
Gruvindustrin följer gällande lagstiftning i fråga om den finansiella rapporteringen. Lagen om
offentliggörande av sådana betalningar till myndigheter som gjorts av företag som är verksamma
i utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog (1621/2015) trädde i kraft den 1 januari
2016 i enlighet med EU:s redovisningsdirektiv. Lagen innehåller bestämmelser om skyldigheten
för företag som är verksamma inom utvinningsindustrin eller inom avverkning av naturskog att i
en årlig rapport uppge de betalningar som gjorts till myndigheter i de stater där företaget bedriver
verksamhet. Företagen ska landsvis rapportera de penningbelopp som de har betalt till de olika
ländernas myndigheter och underställda organ.
Direktivet förutsätter att EU-länderna kräver att sådana stora företag och sammanslutningar av
allmänt intresse som är verksamma inom utvinningsindustrin eller avverkning av primärskog upprättar och offentliggör en årlig rapport om betalningar till regeringar. Skyldigheten gäller detta
slag av affärsverksamhet både inom EU och i tredjeländer. Minimibeloppet som ska rapporteras
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är 0,1 miljoner euro per år. När betalningen utgörs av annat än ett penningbelopp ska den uppges
i värde och, i förekommande fall, i volym. Vad som avses med ”stort företag” definieras i lagen.
En tillämpning av EITI-standarden är inte meningsfullt med tanke på uppföljningen av penningsströmmarna när EU-lagstiftningen redan förutsätter att gruvbranschen rapporterar sina betalningar till myndigheterna. Det är inte ändamålsenligt att ålägga företag att rapportera dubbelt.
Å andra sidan främjar en tillämpning av EITI-standarden även civilsamhällets deltagande och
producerar information om användningen av råvaror. I Finland tillgodoses dessa behov emellertid
genom förvaltningsprocesser och statistik som Tullen och gruvmyndigheten samlar in och publicerar.
Regeringen har vidtagit konkreta åtgärder för att begränsa skatteplanering. Den 1 januari 2019
trädde en lag i kraft genom vilken rätten till ränteavdrag begränsas. Det centrala målet för regeringens proposition (150/2018) om ärendet var att begränsa aggressiv skatteplanering. Lagen baserar sig på EU-direktivet om regler mot skatteflyktsmetoder utfärdad 2016.
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Näringsminister Mika Lintilä

