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Toimintaohjelman tarkoitus
– miksi veroja?
Toimiva verojärjestelmä ja verohallinto ovat edellytyksiä kehitysmaiden yhteiskuntien kaiken toiminnan
kehittämiselle ja rahoittamiselle.
Veroilla rahoitetaan koulutus, infrastruktuuri, oikeudelliset instituutiot,
sosiaaliturvajärjestelmä ja muut
julkiset palvelut, joihin kasvu sekä
ihmisoikeudet turvaava yhteiskuntajärjestelmä nojaavat. Verotuksella ja
sillä rahoitetuilla etuuksilla sekä palveluilla voidaan vähentää taloudellista eriarvoisuutta ja edistää sukupuolten tasa-arvoa ja kestäviä tuotanto- ja
kulutustapoja.
Kehitysmaissa verohallinnoilla on
monia haasteita. Väestön enemmistö elää epävirallisessa taloudessa.
Yritykset ja kansalaiset eivät luota
verohallintoihin, joiden tietojärjestelmät toimivat heikosti. Verohallintojen
työntekijöiden koulutuksessa on
puutteita. Monikansallisten yritysten aggressiivinen verosuunnittelu ja
valtioiden välinen haitallinen verokilpailu uhkaavat myös erityisesti
globaalin etelän maiden kehitystä.
Kansainvälisen kaupan digitalisoituminen on synnyttänyt uusia haasteita:
kuinka verottaa nettikauppaa, jossa
globaalit suuryritykset keräävät ulkomailta käsin suuria voittoja – yhtä
lailla Afrikassa kuin Suomessakin.
Suomen Verotus ja kehitys -toimintaohjelman tarkoitus on
tukea kehitysmaiden pyrkimyksiä vahvistaa omia verojärjestelmiään ja saada äänensä kuuluviin myös globaalin
veropolitiikan neuvotteluissa.
Hallitusohjelman mukaisesti
työn painopiste on Afrikassa.

Suomen Verotus ja kehitys
-toimintaohjelmassa on
kolme pääpilaria:

muun muassa Helsingissä sijaitsevan YK-yliopiston WIDERinstituutin kanssa.
■

1. Kehittyvien maiden verotuskyvyn
vahvistaminen

2. Kehitysyhteistyövaroin tuettavien
yritysten verovastuullisuuden ja
avoimuuden varmistaminen

3. Kehittyvien maiden aseman
vahvistaminen globaalissa
veropolitiikassa

■

Näihin tavoitteisiin Suomi
pyrkii seuraaviin toimin:
■

■

■

Suomi pitää kiinni kansainvälisestä sitoumuksestaan (Addis Tax
Initiative 2015) kaksinkertaistaa Verotus ja kehitys –toiminnan rahoituksensa. Suomi saavuttaa tämän rahoitustason 8,6
miljoonaa euroa vuoteen 2022
mennessä.
Suomen Verohallinto jatkaa
yhteistyötään Tansanian kanssa,
ja laajentaa yhteistyötään myös
muihin Afrikan maihin, yhteistyössä Afrikan verohallintojen kattojärjestön ATAF:n kanssa.
Suomi laajentaa muutenkin
yhteistyötään ATAF:n (African Tax
Administration Forum) kanssa, ja
rahoittaa sen jäsenkoulutuksia ja
tutkimustyötä. ATAF:n yhteydessä toimiva Afrikan verotutkijoiden
verkosto (African Tax Research
Network, ATRN) tekee yhteistyötä

■

■

■

Suomi rahoittaa myös afrikkalaisten kansalaisjärjestöjen
yhteistyötä vero-oikeudenmukaisuuden edistämiseksi (Tax
Justice Network Africa, TJNA).
Pyrkimyksenä on tuoda hallituksia, tutkijoita ja kansalaistoimijoita yhteen vahvistamaan
verokulttuuria Afrikassa ja puolustamaan Afrikan maiden yhteisiä kantoja globaalin veropolitiikan kysymyksissä.
Suomen rahoitus ja johtokuntarooli OECD:n ja UNDP:n yhteisessä Verotarkastajat ilman rajoja -aloitteessa (Tax Inspectors
Without Borders, TIWB) vahvistaa kehitysmaiden verotarkastajien vertaisoppimista monikansallisten yritysten verottamisessa.
EITI-aloitteen johtokunnassa
Suomi voi edistää globaalin öljy-,
kaasu- ja kaivosteollisuuden ja
kehitysmaiden hallitusten verovastuullisuutta, vuoropuhelussa
kansalaistoimijoiden kanssa.
Ulkoministeriö edistää hallitusohjelman mukaisesti tutkimusta veroparatiisien torjumiseksi ja
säätelemiseksi.
Kehitysyhteistyövaroin tuettavilta
yrityksiltä edellytetään verovastuullisuutta ja läpinäkyvää maakohtaista tilinpäätös- ja verotietojen raportointia. Tästä laaditaan ohjeistus
kaikille kehitysyhteistyön yritystuki-instrumenteille. ■

