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1. Toimintaohjelman
tarkoitus ja päätavoitteet
Veronkantokyky on valtioille kehityksen edellytys. Veroilla rahoitetaan koulutus, infrastruktuuri,
oikeudelliset instituutiot, sosiaaliturvajärjestelmä ja muut julkiset
palvelut, joihin kasvu sekä ihmisoikeudet turvaava yhteiskuntajärjestelmä nojaavat. Talouskasvu
luo kehitykselle pohjan, mutta se
ei johda automaattisesti äärimmäisen köyhyyden vähentymiseen
tai eri väestöryhmien tasapuolisiin
mahdollisuuksiin yhteiskunnassa.
Verotuksella ja sillä rahoitetuilla
etuuksilla sekä palveluilla vähennetään taloudellista eriarvoisuutta. Toisaalta kehittyvillä mailla on
erityisiä ongelmia verojen keräämisessä. Suomen Verohallinnon
arvion mukaan kehittyvissä maissa verovaje on 30 – 60 prosenttia
potentiaalisista verotuloista.
Toimiva verojärjestelmä ja siihen
yhdistettynä toimiva verohallinto
ovat edellytyksiä kehitysmaiden
yhteiskuntien kaiken toiminnan
kehittämiselle ja rahoittamiselle.
Kehitysmaissa verohallinnoilla on
monia haasteita, kuten huonosti
toimivat tietojärjestelmät, tehottomuus verotuksen täytäntöönpanossa sekä korruptio. Verohallintojen
toimintojen ja niiden toimintavarmuuden kehittäminen on siten
ensiarvioisen tärkeää.
Tästä syystä Suomen hallitusohjelman yksi keskeinen kehityspolittiinen tavoite on kehitysmaiden omien verojärjestelmien

Tämän toimintaohjelman kuvituksena käytetyt piirrokset ovat kuvasarjasta
Tax and Human Rights, jonka Ria Singh Sawhney ja Anna Bulman ovat
piirtäneet, osana laajempaa ohjelmaansa nimeltä Picture Human Rights.
Kuvasarja perustuu asiasisällöltään YK:n ihmisoikeusraportoijan Prof.
Philip Alstonin ja Nikki Reischin toimittamaan kirjaan Tax, Inequality and
Human Rights (OUP 2019).(Viittaukset kirjan sivuihin täällä.) Oikeus kuvien
käyttämiseen on saatu piirtäjiltä, jotka ovat myös itse ihmisoikeusjuristeja.

kehittäminen, jolla pyritään muun
muassa köyhyyden poistamiseen ja taloudellisen eriarvoisuuden vähentämiseen. Sama
tavoite sisältyy YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030

–ohjelmaan. Hallitusohjelmassa
myös ”velvoitetaan kehitysyhteistyövaroin tuettavat yritykset noudattamaan verovastuullisuuden
ja avoimuuden kriteereitä sekä
edistämään ihmisoikeuksia sekä
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Suomen kehityspolitiikan tavoitteita”. Kehitysyhteistyön maantieteelliseksi painopisteeksi on hallitusohjelmassa määritelty Afrikka.
Monikansallisten yritysten aggressiivinen verosuunnittelu, kansainväliseen sijoitustoimintaan liittyvä
verovilppi sekä valtioiden välinen
haitallinen verokilpailu uhkaavat
erityisesti globaalin etelän maiden
kehitystä, joka on riippuvainen
verorahoituksesta.
Hallitusohjelman
mukaan
”Suomen tulee edistää sellaisia
kansallisia ja kansainvälisiä ratkaisuja, jotka turvaavat ja vahvistavat Suomen veropohjaa globaalisti kestävällä tavalla”. Lisäksi
”Suomi edistää EU:ssa, OECD:ssa
ja YK:ssa aktiivisesti ja aloitteellisesti kansainvälistä yhteistyötä
Suomen etu huomioon ottaen.
Suomi tukee ratkaisuja, joilla voidaan torjua ja vaikeuttaa veroparatiisien toimintaa niin EU:ssa
kuin muuallakin maailmassa, jotta yritysten voitot ja muut tulot
tulevat läpinäkyvällä tavalla kertaalleen verotetuiksi. Tavoitteena
on tiiviimmät ja laajemmat veropohjat, joilla torjutaan kansainvälisten yritysten aggressiivista
verosuunnittelua ja veronkiertoa
sekä valtioiden välistä haitallista
verokilpailua.”
Kansainvälisen kaupan digitalisoituminen on synnyttänyt uutta vaurautta, mutta myös uusia
haasteita. Nettikauppaan perustuvat globaalit suuryritykset voivat
myydä yksittäisissä maissa suurellakin liikevaihdolla tavaroita,
palveluita tai mainostilaa ilman,
että niillä on kyseissä maassa

juridista läsnäoloa, jolta maan
verohallinto voisi periä veroja.
Nämä kysymykset edellyttävät
uusia globaalin veropolitiikan
neuvotteluja ja sääntöjä, joissa
myös Afrikan äänen olisi voitava
kuulua. Siksi Suomen Verotus- ja
kehitys –toimintaohjelmassa on
hallitusohjelman tavoin voimakas
Afrikka-painotus.
Toimintaohjelma edistää Suomen
kehityspolitiikan useita painopistealueita. Luotettava, tehokas ja tasaava verojärjestelmä on
hyvinvointitalouden välttämätön
osa. Verotuksella voidaan myös
edistää tasa-arvoa, vähentää eriarvoisuuksia, parantaa naisten
työllistymismahdollisuuksia ja
tukea luonnonvarojen kestävää
hyödyntämistä. Nämä kaikki ovat
erittäin tärkeitä tavoitteita kestävän talouden kannalta. Verotus on
myös ilmastopolitiikassa tärkeä
ohjausväline kohti hiilipäästötöntä taloutta.
Verotus ja kehitys –toimintaohjelmassa kuvataan, miten ulkoministeriö panee toimeen edellä
kuvattuja hallitusohjelman tavoitteita yhdessä kumppaneidensa
kanssa vuosina 2020–2023. Myös
Juha Sipilän hallitus (2015–2019)
painotti kehitysmaiden veropohjien vahvistamista yhtenä kehityspolitiikan painopisteistä, jota
toteutettiin aiemmalla Verotus ja
kehitys –toimintaohjelmalla vuosina 2016–2019. Tämä ohjelma
rakentuu sen pohjalle.
Toimintaohjelma toteutetaan
tukemalla kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien toimintaa
taloudellisesti sekä vaikuttamalla
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ja osallistumalla niiden toimintaan sekä muihin tavoitteiden
kannalta merkityksellisiin prosesseihin. Verotus ja kehitys –toimintaohjelma 2020–2023 koostuu kolmesta pääpilarista, joiden
sisältämiä toimia on kuvattu seuraavissa luvuissa:
1. Ohjelman päätavoite on kehittyvien maiden verotuskyvyn
vahvistaminen.
Tavoitetta
edistetään vahvistamalla erityisesti Afrikan maiden verohallintojen verotuskykyä kestävillä tavoilla, kuten Suomen
Verohallinnon toteuttamilla
yhteistyöhankkeilla.
2. Toinen ohjelman keskeinen
tavoite on kehitysyhteistyövaroin tuettavien yritysten verovastuullisuuden ja avoimuuden varmistaminen.
3. Lisäksi ohjelmassa pyritään
vahvistamaan kehittyvien maiden asemaa globaalissa veropolitiikassa. Tavoitteena on
edistää sitä, että kehittyvien
maiden näkökulma huomioidaan paremmin kansainvälisessä veropolitiikassa.

6

VEROTUS JA KEHITYS – SUOMEN TOIMINTAOHJELMA 2020–2023

2. Kehitysmaiden omien
verojärjestelmien
kehittäminen
Suomen päätavoitteena tässä
ohjelmassa on kehittyvien maiden verotuskyvyn vahvistaminen.
Se onnistuu muun muassa henkilöstökoulutusta edistämällä,
asiakaspalvelua ja hallintoa vahvistamalla sekä pysyviä kansallisia
koulutusjärjestelmiä ja alueellisia
vertaisoppimisjärjestelyjä kehittämällä seuraavin toimin.

2.1 Kehittyvien maiden
verohallintojen
vahvistaminen
viranomaisyhteistyöllä
Tavoite:

Suomi on osallistunut kehittyvien
maiden verohallintojen vahvistamiseen Tansanian ja Suomen verohallintojen välisessä hankkeessa,
jota on tarkoitus jatkaa nykyisen
vaiheen päättyessä vuonna 2021.
Hankkeella on vahvistettu onnistuneesti Tansanian verohallinnon
toimintakykyä kestävällä tavalla niin, että se pystyy keräämään
veroja tehokkaammin myös jatkossa. Sen lisäksi Suomi on tukenut
Tansanian verohallintoa korirahoituksella yhdessä Tanskan, Norjan
ja Britannian kanssa.
Tansaniassa ja muissa Afrikan
ja Aasian maissa vain pieni osa
yrityksistä ja kansalaisista on
verorekisterissä. Epävirallinen

”harmaa” talous on kansantalouden valtavirta. Verotulot ovat pienet ja sosiaaliturva puutteellista.
Julkista tukea voidaan maksaa
vain virallisille firmoille ja eläkkeitä ja äitiyslomaa vain virallisille työntekijöille. Näissä oloissa
kriittisen tärkeitä yhteiskuntien
toimivuuden kannalta ovat kaikki
toimet, joilla verojen ja veroluonteisten sosiaalimaksujen maksaminen voidaan tehdä kansalaisille
ja yrityksille luotettavaksi ja helpoksi – tai jopa automaattiseksi.
Verohallinnon digitalisointi on
tässä yksi mahdollisuus.
Hyvän hallinnon Pohjoismaana
Suomi on uskottava toimija
hyvien käytäntöjen levittämisessä. Suomessa on kehitetty vahvaa osaamista, jolla voi yhdistää
dataa, talouden automaatiota ja
luottamusta yhtenäiseksi digitaaliseksi alustaksi. Lisäksi Suomessa
julkishallinto on tehnyt jo kauan
hyvää työtä kansallisten rekisterien sekä kansalaispalveluiden
digitalisoinnissa, kuten verotus,
kiinteistötietojärjestelmät, yritysten rekisteröinti, terveydenhuollon järjestelmät ja maksuliikenne.
Tästä on kertynyt teknologiaosaamisen lisäksi paljon hyviä
käytäntöjä, joita voitaisiin hyödyntää kehittyvien maiden toimivien verojärjestelmien ja toimivien
verohallintojen rakentamisessa,
ottaen kuitenkin huomioon, että

kehitysmaissa tietokoneita on
varsin harvoilla: matkapuhelin
on useimmille asiakkaille tärkein
käyttöliittymä verohallintoon päin.
Yhtenäinen digitaalinen alusta mahdollistaa verotukseen ja
rahoitukseen tarvittavien yritysten perustietojen automatisoinnin, digitaalisen yritysidentiteetin sekä digitaalisen
kaupankäynnin, mikä on tärkeää
syntyvien verotulojen varmistamisessa. Yhtenäinen digitaalinen
alusta edistää myös henkilötietojen suojaa, käyttäjäystävällisyyttä
sekä lähdekoodin ratkaisuja, joita
voidaan hyödyntää digitaalisen
luottamusinfrastruktuurin yhteisenä pohjana.
Suomen tavoitteena on luoda
kehittyvien maiden verohallintojen vahvistamisesta suunnitelmallista ja pysyvää toimintaa,
jolloin aiemmista hankkeista saatua osaamista voidaan hyödyntää
tehokkaammin. Ulkoministeriö,
Verohallinto ja Afrikan verohallintojen kattojärjestö ATAF (ks. luku
2.2.) ovat ryhtyneet rakentamaan
tätä tarkoitusta varten pitkäjänteistä yhteistyöohjelmaa, jonka
kautta suomalaiset veroasiantuntijat voivat osallistua verohallintojen vahvistamiseen Tansanian
lisäksi useissa muissakin kehittyvissä maissa mahdollisimman
tehokkaasti. Hankkeiden ohella
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voidaan toteuttaa myös lyhempiä koulutuksia ja virkamiesvaihtoja, joilla pyritään samoihin
tuloksiin. Työtä koordinoidaan
Pohjoismaiden ja Suomen muiden
kumppanien kanssa.
Tavoitteena on, että Verotus
ja kehitys –toimintaan ja
Verohallinnon pitkäjänteiseen
osallistumiseen varattu rahoitustaso vähintään kaksinkertaistetaan
nykyisestä vuoteen 2022 mennessä. Tämä otetaan huomioon ulkoministeriön määrärahasuunnittelussa. Hankkeiden onnistumista
seurataan ja arvioidaan.

2.2. Kehittyvien
maiden verotuskyvyn
vahvistaminen
järjestöjä tukemalla
ja niiden toimintaan
osallistumalla
Tavoite:

Suomi rahoittaa useita kansainvälisiä järjestöjä, joiden toimintaan
osallistumalla voidaan vahvistaa kehitysmaiden verotuskykyä
ja –osaamista kestävällä tavalla.
Kestävyysnäkökulma huomioidaan rahoituskohteita valittaessa
ja rahoituksen suuruutta määritettäessä. Lisäksi rahoituksessa
huomioidaan se, miten järjestöjen
toimintaan osallistuminen täydentää Suomen Verotus ja kehitys
–ohjelman muita toimia.
Ulkoministeriö on arvioinut,
miten aiempaan Verotus ja kehitys
–ohjelmaan kuuluneiden rahoituskohteiden avulla on onnistuttu vahvistamaan kehitysmaiden
verotuskykyä, ja mitä lisäarvoa
Suomi voi erilaisten järjestöjen

toimintaan osallistumalla ja vaikuttamalla tuoda. Arvion perusteella on laadittu alustava suunnitelma siitä, mitä järjestöjä Suomi
rahoittaa vuosina 2020–2023 ja
miten juuri Suomen panos edistää
Verotus ja kehitys -toimintaohjelman tavoitteita kestävällä tavalla. Suomen tukea voidaan myös
kasvattaa Suomen Addis Abeban
sitoumuksen tavoitteen saavuttamiseksi (ks. luku 6). Seuraavassa
kuvataan nykyisiä ja potentiaalisia kumppaneita.

Extractive Industries
Transparency Initiative
(EITI)

Extractive Industries Transparency
Initiative (EITI) on kehitys- ja teollisuusmaiden hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja kehitysmaissa toimivien monikansallisten kaivos-,
öljy- ja kaasuteollisuusyritysten
yhteinen aloite ja verkosto. EITI
on luonut globaalin standardin,
jonka mukaan yritykset sitoutuvat
raportoimaan tuotantonsa määrästä, arvosta ja hallituksille maksamistaan veroista avoimesti. EITI
on vahva työkalu laittomien rahavirtojen kitkemisessä ja harmaan
talouden siirtämisessä virallisen
talouden piiriin.
Suomi on EITI:n johtokunnan
jäsen 2019–2021 ja sitoutunut
rahoittamaan sitä 700 000 eurolla
kolmen vuoden aikana 2020–22.
EITI voisi mahdollistaa kehitysmaiden verotuskyvyn vahvistamisen, jos sen kautta voitaisiin laajentaa monikansallisten yritysten
verotuksen läpinäkyvyyttä myös
kansainvälisiin sopimuksiin.
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Tax Inspectors Without
Borders (TIWB)

Tax Inspectors Without Borders
(TIWB) on UNDP:n ja OECD:n
yhdessä perustama verotarkastajien yhteistyöohjelma. Se on
mentorointiohjelma, jonka kautta lähetetään verotarkastajia
verohallinnossaan pitemmälle
edistyneistä maista lyhyille missioille kehitysmaihin. TIWBverotarkastajat osallistuvat muun
muassa monikansallisten yritysten verotarkastuksiin kehitysmaissa. Näillä tarkastuksilla
on kerätty TIWB:n raporttien
mukaan kymmenen toimintavuoden aikana kehitysmaille jo 500
miljoonaa dollaria ylimääräisiä
verotuloja.
Suomi on myöntänyt TIWN:n
työn tueksi UNDP:n kautta
1 miljoona euroa (2019–20).
Suomi on TIWB:n johtokunnan
jäsenenä 2020–2022. Tänä aikana on tärkeää, että Suomi vaikuttaa TIWB:n toiminnan kehittämiseen siten, että sen toiminnasta
syntyy kestäviä hyötyjä kehittyville maille. TIWB:n toiminnan tulisi kasvavassa määrin kohdistua
kehitysmaiden verotuskyvyn pitkäjänteiseen kasvattamiseen instituutioita ja Etelä-Etelä –vertaisoppimista vahvistamalla.

African Tax Administration
Forum (ATAF)

African Tax Administration
Forum (ATAF) on Afrikan verohallintojen yhteistyöverkosto, joka
koordinoi verohallintojen välistä
yhteistyötä, järjestää koulutuksia,
koordinoi verotutkimusta ja osallistuu muun muassa OECD:n ja
YK:n verotoimintaan. ATAF edistää Afrikan verohallintojen verotietojen laatua, tiedonvaihtoa ja
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yhteisten veropoliittisten kantojen
muotoilua. ATAF toimii myös vahvimpana afrikkalaisena äänenä
globaalin veropolitiikan neuvotteluissa esim. YK:ssa, OECD:ssa
ja EU:n kanssa. Sen kautta Suomi
tukee myös Afrikan Unionin työtä
veroalalla.
Suomi on yksi ATAF:n pitkäaikaisimmista ja vahvimmista
kumppaneista. Suomen yhteistyöohjelma ATAF:n kanssa päättyi
vuoden 2019 lopussa. Yhteistyö
kasvaa vuosiksi 2020–22 tasolle
700.000 e/vuosi. ATAF:n työohjelmaa tukemalla Suomi voi tukea
kriittisen tärkeitä verotuskykyä
vahvistavia prosesseja Afrikassa.
Suomen Verohallinnon asiantuntijat voivat tuoda ATAF:n kautta panoksensa vero-osaamisen
kehittämiseen useissa Afrikan
maissa Suomelle hallinnollisesti
helpolla ja uskottavalla tavalla, jo
tutuksi tulleen ATAF-sihteeristön
kautta.
ATAF:n kautta tuettava Afrikan
omaa kapasiteettia vahvistava toiminto on Afrikan Verotutkijoiden
verkosto ATRN (African Tax
Research Network), jonka toimintaan on osallistunut myös
joitakin suomalaisia verotutkijoita. Tällaista suomalais-afrikkalaista yhteistyötä pyritään
mahdollisuuksien mukaan kannustamaan esimerkiksi VATT:n,
Verohallinnon, Helsingissä sijaitsevan YK-yliopiston kehitystaloustieteen tutkimuslaitoksen
(UNU-Wider) ja suomalaisten yliopistojen kanssa.

Kansalaisjärjestöjen
tukeminen

Kansalaisjärjestöjen työtä tukemalla on mahdollista vaikuttaa

kehitysmaissa
verotuskyvyn
tärkeydestä.

tietoisuuteen
vahvistamisen

Yksi
uusista
kumppanuuksista on Tax Justice Network
Africa (TJNA), jolle on myönnetty 300.000 e/vuosi vuosille
2020–23. TJNA on verotus ja
kehitys -alalla toimivien afrikkalaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestö. Suomi tuki vuosina
2012–2015 sen globaalia kattojärjestöä Tax Justice Networkia.
Publish What You Pay (PWYP) on
EITI-toiminnassa mukana olevien
kansalaisyhteiskuntatoimijoiden
globaali liike, joka edistää avoimuutta, kansalaisten osallistumista sekä öljy-, kaasu- ja kaivosteollisuuden tilivelvollisuutta ympäri
maailmaa. Ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikkö
on
myöntänyt sille 1 miljoonan euron
rahoituksen kansainvälisille kansalaisjärjestöille (INGO) järjestetyn vuoden 2019 avoimen hakukierroksen kautta. Haun yhtenä
temaattisena painopisteenä oli
vero-oikeudenmukaisuus.
Suomi tukee vuosina 2019–2020
järjestön hanketta, joka tukee
Tansanian,
Mosambikin
ja
Ugandan kansalaisjärjestöjen kapasiteetin vahvistamista, vertaisoppimista, tiedonjakoa sekä vaikuttamistyötä, jotta kansalaisjärjestöt
voivat monitoroida kaivannaisyritysten tuotannon määrää, arvoa
ja hallituksille maksamia veroja.
Monitoroinnin tavoite on seurata, että kaivannaissektori osaltaan
edistää verojen maksullaan tasa-arvoista ja kestävää kehitystä. Verooikeudenmukaisuutta suositellaan
yhdeksi painopisteeksi myös UM:n
kansalaisyhteiskuntayksikön vuoden 2021 haussa.

2.3 Ohjelmaa
tukevan tutkimuksen
rahoittaminen
Tavoite:

Kehitysmaiden
verotuskykyä voidaan vahvistaa myös
paremmalla tutkimustiedolla.
Tutkimusyhteistyö voidaan rakentaa esimerkiksi osaksi verohallintojen yhteistyötä. Tutkimus voi
koskea esimerkiksi verohallintojen vahvistamista tai verosääntelyn uudistamista. Suomen tulee
jatkossa tukea tällaisia hankkeita. Tutkimuskohteena voivat olla
myös Suomen ja kehityskumppanien veroyhteistyöhankkeet, joista
saatavaa tietoa voidaan hyödyntää
veroalan yhteistyön jatkon suunnittelussa. Yhteistyökumppaneita
tutkimushankkeissa voivat olla
esimerkiksi yliopistot, tutkimuslaitokset tai järjestöt.
Ulkoministeriö tekee kumppanien
kanssa selvityksen potentiaalisista
tutkimuskohteista, joita rahoittamalla voidaan tukea tämän
ohjelman tavoitteita, ml. edistää
hallitusohjelman edellyttämää
sääntelyä, jolla ”voidaan torjua ja
vaikeuttaa veroparatiisien toimintaa niin EU:ssa kuin muuallakin
maailmassa, jotta yritysten voitot
ja muut tulot tulevat läpinäkyvällä
tavalla kertaalleen verotetuiksi”.
Toimintaan kohdennetaan riittävä
rahoitus ja sovitaan, miten hankkeiden onnistumista seurataan ja
arvioidaan.
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3. Kehitysyhteistyövaroin
tuettavien yritysten
verovastuullisuuden
varmistaminen
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Tavoite:

Suomi tukee yrityksiä kehitysyhteistyövaroilla monella tapaa,
esimerkiksi:
•

Sellaisten
instrumenttien
ja rahastojen kautta, joissa Suomen valtio on ainoa/
suurin
rahoittaja
(esim.
Finnpartnership, PIF, DevPlat,
Finnfund, FCAI).

•

Sellaisten rahastojen kautta,
joissa Suomi on yksi monista rahoittajista, esimerkiksi
kehityspankkien ja kansainvälisten järjestöjen alaiset
rahastot, joita Suomi tukee
(esim. Maailmanpankin IFC:n
ilmastorahasto).

•

Muut erilaiset yksityissektorin
tuki- ja kehittämisohjelmat.

Hallituksen tavoitteena on varmistaa, että kehitysyhteistyövaroin tuettavat yritykset noudattavat verovastuullisuuden ja
avoimuuden kriteereitä. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että
tuettavat yritykset eivät harjoita
aggressiivista verosuunnittelua,
jossa siirretään yrityksen tuloa
pois esimerkiksi kehitysmaasta,

jossa harjoitetusta liiketoiminnasta se on kertynyt ja sen seurauksena yritys välttää verot kokonaan
tai verotuksen taso laskee merkittävästi. Lisäksi tuettavilta yrityksiltä edellytetään läpinäkyvää
maakohtaista tilipäätös- ja verotietojen raportointia.
Ulkoministeriö on konsultoinut
keskeisiä sidosryhmiä ja on laa
timassa tämän pohjalta yleisiä
periaatteita siitä, kuinka kehi
tysyhteistyön yritystuki-instru
menteissa ja niiden tukemissa
yrityksissä varmistetaan verovas
tuullisuus ja avoimuus. Yritystukiinstrumenttien kanssa valmis
tellaan hallituskauden aikana
kunkin instrumentin tavoitteiden,
hallintosääntöjen ja –prosessien
näkökulmasta räätälöidyt yksi
tyiskohtaisemmat ohjeistot tai
kehitetään jo olemassa olevia.
Näiden pohjalta järjestetään kou
lutuksia vastuuvirkamiehille.
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4. Kehittyvien maiden aseman
parempi huomioiminen
kansainvälisessä
veropolitiikassa
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Tavoite:

Ohjelmassa pyritään vahvista
maan kehittyvien maiden ase
maa globaalissa veropolitiikassa.
Tavoitteena on edistää hallitusoh
jelman mukaisesti sellaisia kan
sainvälisiä ratkaisuja, jotka turvaa
vat ja vahvistavat myös Suomen
veropohjaa globaalisti kestävällä
tavalla siten, että ”yritysten voitot
ja muut tulot tulevat läpinäkyvällä
tavalla kertaalleen verotetuiksi”.
Tavoitetta globaalista kestävyydes
tä voidaan edistää sillä, että kehit
tyvien maiden näkökulma huomi
oidaan paremmin kansainvälisessä
veropolitiikassa.
Suomi osallistuu kansainväli
seen veropolitikkaan esimerkik
si EU:ssa ja OECD:ssa valtio-

v
arainministeriön kautta, joka
valmistelee myös Suomen vero
lainsäädännön ja kansainväliset
verosopimukset. On tarkoituk
senmukaista, että ulkoministeriö
osallistuu jatkossa aktiivisesti näi
hin prosesseihin.
Ulkoministeriö laatii suunnitelman
siitä, miten se voisi jatkossa osallistua nykyistä aktiivisemmin ja
tuoda oman näkökulmansa valtiovarainministeriön ja muiden viranomaisten prosesseihin, joilla on
yhteys toimintaohjelman teemaan.
Prosessien kartoituksen ohella arvioidaan samalla ulko
ministeriön
valmiuksia ja resurssitarpeita, jotta
sille voidaan luoda edellytykset tuoda lisäarvoa prosesseihin.
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5. Verotus on vahva työkalu
Luotettava, tehokas ja oikeudenmukaiseksi koettu verojärjestelmä
on välttämätön osatekijä yhteiskuntien toimivuuden kannalta.
Siksi Verotus ja kehitys –teema
kuuluu Suomen kehityspolitiikassa Painopiste-3 (”Toimivat yhteiskunnat”) alle. Verotus on kuitenkin vahva työkalu myös Suomen
kehityspolitiikan muiden painopisteiden edistämisessä:

OECD:n
digitalis atiohanke
(beps 2.0)
2020

Verotuksen avulla voidaan muun
muassa tukea tasa-arvotavoitteita.
Rakentamalla henkilöiden tulovero progressiiviseksi voidaan verottaa suurituloisempia henkilöitä
(yleensä miehiä) korkeammalla
veroprosentilla kuin pienituloisia
(usein naisia).
Kuitenkin monissa kehitysmaissa vain vähäinen osa yrityksistä ja tulonsaajista on virallisella
sektorilla eli tuloveron piirissä.
Tällöin valtion verotulot nojaavat
suhteessa enemmän esimerkiksi
arvonlisäveroon, joka on kaikille
saman suuruinen eli se kolahtaa
kovemmin pienituloisiin naisiin
kuin suhteessa suurituloisempiin
miehiin.
Hyvin toimiva verojärjestelmä
antaa mahdollisuuden rahoittaa
julkisia palveluja esimerkiksi hoivataloudessa ja opetustoimessa.

Nämä sektorit ovat paitsi elintärkeitä kansalaisten hyvinvoinnin kannalta myös erityisen tärkeitä naisten työllistäjinä niin
Suomessa kuin myös kehitysmaissa. Verojärjestelmä on siis
keskeinen osa naisia vahvistavaa
hyvinvointitaloutta.

Verotus voi olla tehokas myös
ympäristö- ja ilmastopolitiikan
työkaluna: Vero-ohjauksella voidaan kannustaa entistä kestävämpiin tuotanto- ja kulutustapoihin, mm. kohti hiilipäästötöntä
taloutta.
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6. Ohjelman rahoitus,
seuranta ja tulosten
raportointi
Toimintaohjelman toteutus edellyttää rahoitusta. Suomi sitoutui
vuonna 2015 Addis Abeban kehitysrahoituskonferenssissa (Addis
Tax Initiative) yhdessä muiden
rahoittajamaiden kanssa kaksinkertaistamaan tukensa kehitysmaiden verotuskyvyn vahvistamiseen vuoteen 2020 mennessä.
Se edellyttäisi noin 8,6 miljoonan
euron rahoitustasoa. Suomi ei yllä
tähän tavoitteeseen vielä vuonna
2020 mutta lisää rahoitustansa
tässä toimintaohjelmassa kuvatuilla tavoilla niin, että Addis Tax
Initiative -sitoumus saavutetaan
viimeistään vuonna 2022.
Suomen rahoitus Verotus- ja
kehitys –ohjelmaan on suhteelli-

sesti matalampaa kuin muissa
Pohjoismaissa. Tällä toimintaohjelmalla pyritään kaventamaan
tätä eroa ja täydentämään muiden
Pohjoismaiden toimia niiden kanssa yhteistyössä.
Suomen Verotus ja kehitys -toimintaohjelmassa valmistellaan
toimenpiteet ja niiden vaatima
rahoitus, jolla Suomen rahoitus
nostetaan sitoumuksen edellyttämälle tasolle viimeistään vuonna 2022. Toimeenpanovaiheen
alussa kartoitetaan ohjelman
käytettävissä olevat henkilöresurssit, mukaan lukien ulkoministeriön oma henkilöstö sekä
Verohallinnon ja muiden kumppanien resurssit.

Ohjelman toimeenpanon tueksi ja
seurantaan perustettavaan työryhmään kutsutaan ulkoministeriön
Kehitysrahoitusyksikön (KEO50) lisäksi mm. saman osaston
Kansalaisyhteiskuntayksikön,
UM:n Afrikan ja Lähi-idän osaston, VM:n Kansainvälisen verotuksen yksikön, Verohallinnon,
Kehityspoliittisen toimikunnan,
FINGO:n ja UNU-WIDER:in
edustajat sekä tarvittaessa muita edustajia. Toimintaohjelman
pohjalta valmistellaan ulkoministeriössä päätavoitteita koskeva tulosseurannan kehikko.
Toteutuneesta rahoituksesta ja
edistyksestä raportoidaan kootusti vuosittain.
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