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VEROHALLINTO TOIMI LAINVASTAISESTI LIECHTENSTEINILAISEEN PANKKIIN
SIJOITTANEIDEN VEROTUKSESSA
1
ASIA
Vuoden 2013 syyskuussa tiedotusvälineissä kerrottiin, että Verohallinnon menettelyn vuoksi
Suomen suurimman veronkiertojutun esitutkinta pysähtyi (esimeriksi YLE Uutiset 18.9.2013 ja
Helsingin Sanomat 21.9.2013). Tiedotusvälineiden tietojen mukaan kysymyksessä oli 50–60
miljoonan euron veroparatiisisijoitukset. Verohallinnosta oli vahvistettu, että tapaukset eivät
etene esitutkintaan ja näin Liechtensteinissa toimivan LGT-pankin suomalaiset asiakkaat
välttyvät rikosseuraamuksilta. Verohallinto oli tiedotusvälineiden tietojen mukaan saanut
aineiston käsiinsä jo viisi vuotta sitten, mutta sen tekemä tutkinta venyi. Edelleen tietojen
mukaan poliisi olisi halunnut käynnistää esitutkinnan, mutta Verohallinnon hidastelun takia se
estyi.
Tämän uutisoinnin johdosta otin eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n nojalla
omasta aloitteestani tutkittavaksi, millä tavoin Verohallinnon menettely täytti veronsaajien
oikeudenvalvontaa ja verovelvollisten tasapuolista kohtelua koskevat velvoitteet sekä turvasi
kansalaisten luottamusta sen toiminnan puolueettomuuteen ja asianmukaisuuteen.
2
SELVITYS
Verohallinto toimitti 31.1.2014 siltä pyydetyn Veronkantoyksikön selvityksen ja antoi
Oikeusyksikön lausunnon.
Näiden perusteella sekä Helsingin hallinto-oikeuden verovalituksiin vuoden 2013
marraskuussa antamien päätösten johdosta pyysin vielä Verohallinnon lisäselvitystä asiaan.
Pyysin lisäselvitystä verovelvollisille jälkiverotus- ja veronoikaisupäätöksissä lisätyistä tuloista
ja niille määrätyistä veronkorotuksista sekä arvioita siitä, millä tavoin määrätyt veronkorotukset
vastasivat Verohallinnon toimitettavaa verotusta varten antamaa yhtenäistämisohjetta ja muille
verovelvollisille samansuuruisista ilmoittamatta jätetyistä tuloista määrättyjä korotuksia. Niin
ikään pyysin lisäselvitystä siitä, millä tavoin Verohallinnossa arvioitin ne bis in idem -kieltoa
koskevaa oikeustilaa ennen korkeimman oikeuden ratkaisua 5.7.2013 (KKO 2013:59). Kuinka
paljon Verohallinnossa tehtiin tutkintapyyntöjä epäillyistä verorikoksista sekä millä tavoin ja
miksi nyt kysymyksessä olevien verovelvollisten kohtelu mahdollisesti poikkesi
Verohallinnossa noudatetusta yleisestä linjasta. Kysyin myös, olisiko vertailutietojen
käytettävyys rikosasiassa tullut jättää tuomioistuinten arvioitavaksi ja oliko Verohallinnolla siten
asiallisesti hyväksyttäviä perusteita tehdä linjaratkaisu 16.2.2012, jonka mukaan asiassa
jäätiin odottamaan hallinto-oikeuden ratkaisua. Totesin, että epäily erilaisesta kohtelusta on
voinut herättää epäluottamusta Verohallinnon puolueettomuutta kohtaan. Oli jopa esitetty
väite, että joillekin verovelvollisille ei määrätty lainkaan veronkorotusta eikä heidän kohdallaan
myöskään tehty tutkintapyyntöä epäillystä verorikoksesta.

Verohallinto toimitti 27.5.2014 pyydetyt Henkilöverotusyksikön ja Veronkantoyksikön
selvitykset sekä antoi Oikeusyksikön lausunnon.
3
RATKAISU
3.1
Oikeusohjeet
Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa
julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.
Perustuslain 6 §:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Pykälän 2
momentin mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan
sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan,
vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Verotusmenettelystä annetussa laissa säädetään verotusmenettelystä ja muutoksenhausta
verotukseen.
Verotusmenettelystä annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan verovelvollisen on verotusta
varten ilmoitettava veroviranomaiselle veronalaiset tulonsa, niistä tehtävät vähennykset, tiedot
varoistaan ja veloistaan sekä muut verotukseen vaikuttavat tiedot.
Verotusmenettelystä annetun lain 26 §:ssä säädetään verotuksessa noudatettavista yleisistä
periaatteista. Pykälän 1 momentin mukaan verotusmenettelyssä ja muissa verotukseen
liittyvissä toimissa veronsaajien ja verovelvollisen edut tulee ottaa huomioon tasapuolisesti.
Pykälän 4 momentin mukaan verovelvollisen täytettyä ilmoittamisvelvollisuutensa tulee
veroviranomaisen ja verovelvollisen osallistua mahdollisuuksiensa mukaan asian
selvittämiseen. Pääasiallisesti sen osapuolen, jolla on siihen paremmat edellytykset, on
esitettävä asiasta selvitystä. Jos verovelvollisen suorittaman oikeustoimen toinen osapuoli ei
asu Suomessa tai tällä ei ole kotipaikkaa täällä, eikä veroviranomainen voi saada
oikeustoimesta tai sen toisesta osapuolesta riittävää tietoa kansainvälisen sopimuksen nojalla,
tässä momentissa tarkoitetun selvityksen esittäminen on ensisijaisesti verovelvollisen asiana.
Pykälän 6 momentin mukaan verotusta toimittaessaan veroviranomaisen on tutkittava
saamansa tiedot ja selvitykset tavalla, joka asian laatu, laajuus, verovelvollisten
yhdenmukainen kohtelu ja verovalvonnan tarpeet huomioon ottaen on perusteltua.
Verotusmenettelystä annetun lain 32 §:ssä säädetään veronkorotuksesta. Pykälän 1
momentin mukaan jos veroilmoituksessa tai muussa verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuuden
täyttämiseksi annettavassa ilmoituksessa taikka verovelvollisen antamassa muussa tiedossa
tai asiakirjassa on vähäinen puutteellisuus tai virhe eikä verovelvollinen ole noudattanut
todistettavasti lähetettyä kehotusta sen korjaamiseen taikka jos verovelvollinen on ilman
pätevää syytä antanut ilmoituksen, tiedon tai asiakirjan myöhässä, verovelvolliselle voidaan
määrätä enintään 150 euron suuruinen veronkorotus.
Pykälän 2 momentin mukaan jos verovelvollinen on antanut veroilmoituksen tai muun
ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi annettavan ilmoituksen taikka muun säädetyn tiedon
tai asiakirjan olennaisesti vaillinaisena tai virheellisenä tai antanut ne vasta todistettavasti
lähetetyn kehotuksen jälkeen, verovelvolliselle voidaan määrätä enintään 800 euron suuruinen
veronkorotus.

Pykälän 3 momentin mukaan jos verovelvollinen on tietensä tai törkeästä huolimattomuudesta
antanut olennaisesti väärän veroilmoituksen tai muun ilmoittamisvelvollisuuden täyttämiseksi
annettavan ilmoituksen taikka muun säädetyn tiedon tai asiakirjan taikka ei ole lainkaan
antanut ilmoitusta, lisätyn tulon osalta määrätään veronkorotukseksi enintään 30 prosenttia
lisätystä tulosta ja lisätyn varallisuuden osalta enintään 1 prosentti lisätyistä varoista. Lisättynä
tulona pidetään myös määrää, jolla verotusta on muutettu verotettavaa tuloa myöhempänä
verovuonna lisäävällä tavalla. Veronkorotus määrätään tämän momentin mukaan myös silloin,
kun verovelvollinen on ilmoittanut tieten tai törkeästä huolimattomuudesta tulon vääränä
tulolajina.
Verotusmenettelystä annetun lain 56 §:ssä säädetään verotuksen oikaisusta verovelvollisen
vahingoksi. Pykälän 1 momentin mukaan jos verovelvollinen on jäänyt osaksi tai kokonaan
verottamatta tai hänelle on muuten jäänyt panematta säädetty vero, Verohallinto voi oikaista
verotusta verovelvollisen vahingoksi. Pykälän 4 momentin mukaan siltä osin kuin
verovelvollinen ei ole antanut veroilmoitusta tai hän on antanut puutteellisen, erehdyttävän tai
väärän veroilmoituksen, muun tiedon tai asiakirjan taikka muuten laiminlyönyt
ilmoittamisvelvollisuutensa, verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi on tehtävä viiden
vuoden kuluessa verovelvollisen verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta.
Verotusmenettelystä annetun lain 57 §:n 1 momentin mukaan jos verovelvollinen ei ole
antanut veroilmoitusta tai hän on antanut puutteellisen, erehdyttävän tai väärän
veroilmoituksen tai muuten laiminlyönyt ilmoittamisvelvollisuutensa, verotusta oikaistaessa
verovelvollisen suoritettavaksi on määrättävä myös veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun
lain mukainen veronlisäys ja veronkorotus.
Verotusmenettelystä annetun lain 58 §:ssä säädetään verotuksen oikaisun jättämisestä
toimittamatta. Pykälän mukaan verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi voidaan jättää
toimittamatta, jos verottamatta jäänyt tulo on vähäinen eikä verotuksen tasapuolisuus tai muu
syy edellytä verotuksen oikaisun toimittamista.
Verohallinnosta annetun lain 2 §:ssä säädetään Verohallinnon tehtävistä. Pykälän 1 momentin
mukaan Verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen, verovalvonta, verojen ja
maksujen kanto, perintä ja tilitys sekä veronsaajien oikeudenvalvonta sen mukaan kuin
erikseen säädetään. Pykälän 2 momentin mukaan Verohallinnon on edistettävä oikeaa ja
yhdenmukaista verotusta sekä kehitettävä Verohallinnon palvelukykyä.
Oikean ja yhdenmukaisen verotuksen edistämiseksi Verohallinto on antanut verohallinnosta
annetun lain 2 §:n 2 momentin nojalla toimitettavaa verotusta varten veronkorotusta koskevia
yhtenäistämisohjeita. Verovuotta 2012 koskevassa yhtenäistämisohjeessa todetaan
seuraavaa:
Luonnollinen henkilö jättää ilmoittamatta vähäistä suuremmat tulot (VML 32.2 - 3 §)
Jos luonnollinen henkilö jättää ilmoittamatta palkkaa tai palkkiota tai muuta ansio- tai pääomatuloa enemmän
kuin 5 000 €, veroilmoitusta voidaan yleensä pitää olennaisesti vaillinaisena. Ilmoittamatta jättämistä ei yleensä
voida pitää tahallisena tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvana, jos ilmoittamatta jätetyn tulon määrä on
enintään 20 000 €. Tällöin veronkorotus määrätään VML 32.2 §:ää soveltaen, ellei ole ilmeistä, että kyse on
tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomudesta. Veronkorotus määrätään tässä selostetulla tavalla, ellei
tapauksessa ole otettava huomioon erityisiä korotusta alentavia tai korottavia seikkoja.
Ilmoittamatta jätetty bruttotulo on 5001 - 20 000 €
Verovelvollinen jättää ilmoittamatta palkkaa, palkkiota tai muuta ansio- tai pääomatuloa 5 001 – 20 000 €.
Ilmoittamatta jätetyllä tulolla käsitetään tässä yhteydessä bruttotuloa, esim. bruttovuokratuloa ja luovutusvoiton
laskennan perusteena olevien myyntihintojen yhteismäärää.

Ilmoittamatta jätetty bruttotulo on yli 20 000 €
Verovelvollinen jättää ilmoittamatta palkkaa, palkkiota tai muuta ansio- tai pääomatuloa yli 20 000 €. Ilmoittamatta
jätetyllä tulolla käsitetään tässä yhteydessä bruttotuloa, esim. bruttovuokratuloa ja luovutusvoiton laskennan
perusteena olevien myyntihintojen yhteismäärää. Korotus lasketaan prosentteina lisätystä verotettavasta tulosta
(nettotulo), ei ilmoittamatta jätetystä bruttotulosta.

3.2
Asian käsittelyyn liittyviä päätöksiä
3.2.1
Helsingin hallinto-oikeuden verovalituksiin antamat päätökset
Helsingin hallinto-oikeus ratkaisi 8.11.2013 kaksi verovalitusta, jossa oli kysymys
jälkiverotuksista ja verotuksen oikaisuista verovuosilta 2004–2007 sekä verovuosilta 2005–
2007. Hallinto-oikeus totesi päätöksissään verotarkastuksen kohteena olevien tietojen
alkuperää ja Verohallinnon toimien lainmukaisuutta koskevan väitteen osalta, että hallintooikeudella ei ollut syytä epäillä virka-apuna saatujen tietojen oikeellisuutta. Asiassa ei
päätösten mukaan ollut ilmennyt muutakaan, kuten tietojen tasapuolisuuden vaatimuksen,
yhdenvertaisuuden periaatteeseen, perus- ja ihmisoikeuksiin tai suhteellisuusperiaatteeseen
liittyvää syytä kysymyksessä olevien päätösten poistamiseen verotarkastuksen kohteena
olevien tietojen alkuperän, tietojen käyttämisen oikeudellisten rajoitusten tai muutoinkaan
Verohallinnon toimien lainmukaisuuden arvioinnin johdosta. Näillä ja päätöksistä ilmenevillä
muilla perusteilla hallinto-oikeus hylkäsi verovuosien verotettuja määriä ja veronkorotuksia
koskevat vaatimukset.
Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta varmistetun tiedon mukaan hallinto-oikeuden
päätöksistä ei ole haettu lupaa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja päätökset ovat siten
saaneet lainvoiman.
Helsingin hallinto-oikeus ratkaisi 29.8.2014 kaksi verovalitusta, joissa oli kysymys
liechtensteinilaisen LGT-pankin sijoitusten ja arvioitujen tuottojen perusteella toimitetuista
jälkiverotuksista ja verotuksen oikaisuista verovuosilta 2005–2009. Lisäksi oli määrätty
lisättyjen tulojen perusteella veronkorotukset.
Hallinto-oikeuden tiedotteen mukaan verovalituksissa oli vedottu itsekriminointisuojaan ja
Euroopan ihmisoikeussopimuksen oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevaan 6 artiklaan
sisältyviin muihin periaatteisiin. Lisäksi verovalitusten mukaan verotusten perusteena olevat
asiakirjat oli saatu lainvastaisesti eikä saatuja tietoja voitu pitää aitoina ja oikeasisältöisinä.
Hallinto-oikeuden päätösten mukaan asiassa ei ollut vireillä rikosprosessia eikä sellaista ollut
asiakirjojen mukaan odotettavissakaan. Itsekriminointisuojaa koskevat periaatteet eivät näin
ollen tulleet asiassa sovellettaviksi. Suomen ja Liechtensteinin välillä ei ole verosopimusta eikä
kyseessä olevina vuosina sovellettavaan viranomaisten väliseen tietojenvaihtoon veroasioissa
velvoittavaa sopimusta. Asian selvittämisvelvollisuus jakaantui verotusmenettelystä annetun
lain säännösten (26 § 4 mom) edellyttämällä tavalla, joten velvollisuus esittää selvitystä asian
kannalta olennaisista seikoista oli ensisijaisesti verovelvollisilla.
Edelleen hallinto-oikeuden tiedotteen mukaan hallinto-oikeus totesi, ettei asiassa ollut syytä
epäillä virka-apuna saatujen tietojen oikeellisuutta eikä asiassa ollut toimittu Suomea
velvoittavien kansainvälisten sopimusten vastaisesti. Asiassa ei ollut ilmennyt muutakaan,
kuten tasapuolisuuden vaatimukseen, yhdenvertaisuuden periaatteeseen, perus- ja
ihmisoikeuksiin tai suhteellisuusperiaatteeseen liittyvää syytä kysymyksessä olevien päätösten
poistamiseen verotarkastuksen kohteena olevien tietojen alkuperän, tietojen käyttämisen
oikeudellisten rajoitusten tai muutoinkaan Verohallinnon toimien lainmukaisuuden arvioinnin

johdosta. Lainvastaisesti saatujen todisteiden hyödyntämiskielto ei tullut tapauksen
selvitetyissä olosuhteissa sovellettavaksi. Hallinto-oikeus hylkäsi valitukset.
Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta varmistetun tiedon mukaan molempiin hallintooikeuden päätöksiin on haettu lupaa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja asiat ovat siellä
vireillä.
3.2.2
Tietopyyntöjä koskevia päätöksiä
Verohallinto oli 31.10.2013 tekemällään päätöksellä kieltäytynyt antamasta toimittaja Jarno
Liskille asiakirjoja, jotka sisälsivät tietoja Verohallinnon toiminnasta Liechtensteinissa
sijaitsevissa pankeissa olevien suomalaisten tilinhaltijoiden tietojen käsittelyssä. Päätöksen
perusteluissa selostettiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä verotustietojen
julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain oikeusohjeita sekä Liechtensteinin
tietojenvaihtosopimuksen ja Australian, Uuden-Seelannin ja Belgian verosopimusten
määräyksiä. Päätöksen mukaan pyydetyt asiakirjat olivat yksittäistä verovelvollista koskevia
salassa pidettäviä verotusasiakirjoja, verotusasiakirjoilla olevia verotustietoja tai sellaisia
verotustietoja, jotka asiakirjalle merkittynä olisivat salassa pidettäviä. Verohallinto ei myöskään
antanut tietoja liechtensteinilaisten pankkien tilinhaltijoista saatujen tietojen käsittelyyn
osallistuneista virkamiehistä. Päätöksen mukaan tietojen antaminen asian käsittelyyn
osallistuneiden virkamiesten nimistä paljastaisi salassa pidettäviä yksittäistä verovelvollista
koskevia verotustoimenpiteitä. Hallinto-oikeuden kirjaamosta saadun tiedon mukaan asiaa
koskeva valitus on vireillä hallinto-oikeudessa.
Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 31.12.2013 ratkaissut toimittaja/uutispäällikkö Jarno
Liskin toista tietopyyntöä koskevan asian. Hallinto-oikeus oli tulkinnut Liskin 5.12.2013
sähköpostiviestin ilmoitukseksi siitä, että Liski halusi saattaa asian hallinto-oikeuden
ratkaistavaksi siltä osin kun hän ei ollut saanut pyytämiään asiakirjoja. Liskille oli toimitettu
hallinto-oikeuden päätökset 8.11.2013 osittain peitettynä. Hallinto-oikeuden päätöksessä
todettiin, että Liskille annetuilla päätöksillä asioiden käsittely hallinto-oikeudessa oli päättynyt.
Kaikki veroasiakirjat oli palautettu Verohallintoon eikä niitä enää ollut hallinto-oikeuden
hallussa eikä hallinto-oikeus siten voinut antaa Liskin pyytämiä asiakirjoja. Hallinto-oikeudessa
vireillä olleiden valitusasioiden asiakirjojen osalta hallinto-oikeus totesi, että pyydetyt asiakirjat
olivat yksittäisiä verovelvollisia koskevia, hallinto-oikeudelle muutoksenhakuviranomaisena
jätettyjä asiakirjoja, joihin sisältyy verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa
laissa tarkoitettuja tietoja, joiden saantiin Liskillä ei lähtökohtaisesti ollut oikeutta. Liski oli
puhelimitse ilmoittanut pyytävänsä asiakirjoja toimittajan työtään varten. Hallinto-oikeus katsoi,
ettei tietojen antaminen kyseisistä asiakirjoista ollut tarpeen myöskään oikeudenmukaisen
oikeudenkäynnin turvaamiseksi eikä asiassa ollut ilmennyt, että tietojen antaminen olisi
tarpeen myöskään asiaan liittyvän tärkeän yleisen edun tai yksityisen edun turvaamiseksi.
Hallinto-oikeus hylkäsi hakemuksen.
Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamosta puhelimitse saadun tiedon mukaan hallintooikeuden päätöksestä on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja asia on siellä vireillä.
Toimittajat Sara Rigatelli ja Jarno Liski pyysivät oikeusasiamiehen kansliaan lähettämissään
sähköpostiviesteissä tiedon Verohallinnon selvityksestä ja lausunnosta 31.1.2014. Verohallinto
oli 6.2.2014 ilmoittanut minulle, että mainitut selvitykset ja lausunto sisälsivät viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta
annetun lain nojalla salassa pidettävää tietoa. Verohallinto oli viitannut päätökseensä
31.10.2013 ja siinä esitettyihin perusteisiin, joiden nojalla se katsoi tietojen olevan salassa
pidettäviä. Tästä päätöksestä tehty valitus oli vireillä hallinto-oikeudessa. Näistä syistä siirsin
toimittajien tietopyynnöt Verohallinnon ratkaistavaksi.

Verohallinto antoi 21.2.2014 tekemällään päätöksellä tiedonpyytäjille eduskunnan
oikeusasiamiehelle antamansa lausunnon siltä osin kuin siihen ei sisältynyt verotustietojen
julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa säädettyjä tietoa tai sellaista tietoa, joka on
julkisuudessa olleiden tietojen perusteella yhdistettävissä apulaisoikeusasiamiehen
selvityspyynnössä yksilöityjen verovelvollisten verotus-, verovalvonta tai
rikosilmoitusmenettelyyn Verohallinnossa. Verohallinto ei antanut sen eduskunnan
oikeusasiamiehelle antaman lausunnon liitteenä olevaa Verotusyksikön selvitystä asiakirjan
sisältäessä salassa pidettävää tietoa tavalla, joka ei ollut mahdollista salassa pidettävän
tiedon erottamista julkisesta osasta siten, että asiakirja olisi salassa pidettävien osien
peittämisen jälkeen ymmärrettävä kokonaisuus.
Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamosta saadun tiedon mukaan Verohallinnon päätöksestä
tehty valitus on vireillä hallinto-oikeudessa.
3.2.3
Ne bis in idem – ratkaisuja
Korkeimman oikeuden ratkaisun 29.6.2010 (KKO 2010:45) mukaan A:lle oli 13.12.2001
annetuilla jälkiverotuspäätöksillä määrätty jälkiveroja verovuosilta 1995–1998 sekä yli 100 000
euron veronkorotukset. A oli tehnyt jälkiverotuspäätöksistä oikaisuvaatimuksen mutta
peruuttanut sen 28.12.2001 sekä vuoden 2002 aikana maksanut määrätyt verot ja
veronkorotukset. Sen jälkeen syyttäjä vaati 19.2.2004 vireille tulleessa syytteessä A:lle
samasta veronkorotukset aiheuttaneesta menettelystä rangaistusta törkeästä veropetoksesta.
Tällainen veronkorotusten määrääminen katsottiin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 7.
lisäpöytäkirjan 4 artiklan soveltamisen kannalta rikosasiaksi ja veronkorotusten
määräämisessä katsottiin olleen kysymys samasta asiasta kuin törkeää veropetosta
koskevassa syytteessä.
Mainitun määräyksen mukainen kielto syyttää tai tuomita kahdesti samassa asiassa koskee
tilannetta, jossa ensimmäinen ratkaisu on lopullinen ennen jälkimmäisen menettelyn
alkamista. Koska veronkorotuspäätökset olivat tulleet lopullisiksi ennen syytteen vireilletuloa,
A:lle määrätyt veronkorotukset estivät veropetosta koskevan syytteen tutkimisen.
Korkeimman oikeuden ratkaisussa 5.7.2013 (KKO 2013:59) todettiin, että korkein oikeus oli
ratkaisussaan KKO 2010:45 ja sen jälkeen antamissaan ratkaisuissa katsonut, että
veronkorotus estää samaan veronkorotuksen aiheuttaneeseen menettelyyn perustuvan
veropetosta koskevan syytteen tutkimisen vain, jos veronkorotusratkaisu on tullut lopulliseksi
ennen syytteen vireilletuloa. Tätä tulkintaa muutettiin niin, että sanotussa tilanteessa
veropetossyytteen tutkimiselle on este jo sen jälkeen, kun verotusmenettelyssä on
veronkorotusta koskevaa päätösvaltaa käytetty joko määräämällä veronkorotus tai jättämällä
se määräämättä.
Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun 2.10.2014 (KHO 2014:145) mukaan A:lle oli määrätty
jälkiverotusten yhteydessä veronkorotukset ennen erillisellä päätöksellä määrättävästä veronja tullinkorotuksesta annetun lain (781/2013) voimaantuloa. Korkeimman hallinto-oikeuden
päätöksessä mainituilla perusteilla A:lle jälkiverotusten yhteydessä määrätyt veronkorotukset
poistettiin, kun veronkorotukset oli määrätty samasta teosta, josta hänet oli hovioikeuden
lainvoimaiseksi tulleella päätöksellä tuomittu rangaistukseen. Verovuodet 2002–2004.

3.3
Verohallinnon menettelyn arviointi
3.3.1
Verohallinnon julkaisu ”Veroparatiisi: Esimerkkitapaus verovalvonnasta” 1
Verohallinnon verkkosivuilla on julkaistu artikkeli, joka perustuu Verotus-lehdessä 4/2012
julkaistuun Hannu Kuortin asiantuntijakirjoitukseen ”Veroparatiisit veromuseoon kuuluvia
luomuksia vai hyvinvointivaltioiden parasiitteja.” Artikkelissa todetaan seuraava:
”Suomi sai monen muun valtion tavoin vuonna 2008 ulkomaisen virka-apuverkoston välityksellä tietoja
liechtensteinilaisen LGT-pankin asiakkaista. Tapaus liittyi LGT-pankin entisen työtekijän kopioimiin tietoihin, jotka
hän ilmeisesti myi Saksan tiedustelupalvelulle ja josta tiedot sitten siirtyivät tuntematonta reittiä pitkin eri puolille
maailmaa. Tietojen käyttöön liittyvä epävarmuus viivästytti Suomessa valvontatoimien aloittamista ja aikanaan
hallinto-oikeudet tulevat ottamaan kantaa tietojen käytettävyyteen. Sinänsä Verohallinnon näkökulmasta saatu
vertailutieto velvoittaa aloittamaan asiassa selvitystyön.
LGT-pankin järjestelyissä käytettiin liechtensteinilaista säätiötä, joka ei vastaa suomalaista säätiötä, vaan on
pikemminkin trustiin verrattavissa oleva juridinen rakenne. Sijoitettujen varojen määrä vaihteli asiakkaittain noin
miljoonasta eurosta yli 10 miljoonaan euroon (tilanne vuodenvaihteessa 2001/2002). Keskimääräinen sijoitettu
pääoma oli muutama miljoona euroa ja varat sijoitettiin kansainvälisille arvopaperimarkkinoille (osakkeisiin,
joukkovelkakirjalainoihin, korkoinstrumentteihin ym. ).
Näissä järjestelyissä käytetty rakenne oli pelkistetysti seuraava:

Saadussa aineistossa oli myös mukana esimerkkejä ja suunnitelmia monimutkaisemmista järjestelyistä varojen
alkuperän salaamiseksi. Varat on saatettu sijoittaa Liechtensteiniin vaikkapa Luxemburgin kautta ja siirroissa on
käytetty esim. Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröityjä yhtiöitä, jotka on purettu välittömästi varojen siirron jälkeen
tai on käytetty välissä vielä Panamalle rekisteröityä yhtiötä. Käytännössä toimeksiantosopimuksen säätiön
perustamiseksi tehnyt toimii järjestelyssä edunsaajana, ja hänellä on myös tosiasiallinen päätäntävalta säätiön
varojen käyttöön.
Vaikka suomalaisia koskevia vertailutietoja ei saadussa aineistossa ollut tilastollisesti edustavaa määrää, on
näiden paljastuneiden tapausten perusteella tehtävissä kohtuullisen luotettava profilointi sen suhteen, ketkä
sijoittavat varojaan veroparatiisien kautta kansainvälisille sijoitusmarkkinoille. Esiin nousee kolme tyypillistä
sijoittajaryhmää:
Varakkaat yksityishenkilöt (”vanha raha”)
Tämän ryhmän kohdalla nyt paljastuneessa toiminnassa oli kyseessä todennäköisesti vain osa heidän
kansainvälisesti hajautetun varallisuutensa sijoittamisesta. Osassa näistä tapauksia oli myös kysymys sekä
perinnönjaon suunnittelusta että perinnöstä menevän veron välttämisen (laittomasta) suunnittelusta.

1 http://www.vero.fi/Tietoa_Verohallinnosta/Veroparatiisit_Esimerkkitapaus_verovalvo(27046), varmistettu 2.12.2014

Kansainvälisen konsernin palkitsemisjärjestelmän piirissä olevat henkilöt (”uusi raha”)
Yksi näin paljastuneista sijoittajaprofiileista oli kansainvälisen konsernin palveluksessa olevat ns. avainhenkilöt,
joille oli kannustimeksi perustettu säätiö Liechtensteinissa sinne sijoitettuine varoineen tai otettu vapaaehtoinen
eläkevakuutus Luxemburgista.
Yritystoiminnasta luopujat (”vanha ja/tai uusi raha”)
Kolmas esiin noussut ryhmä oli yritystoimintansa myyneet henkilöt, tyypillisesti kyseessä oli perheyritys jolla ei
ollut suvussa jatkajaa, vaan kannattava toiminta myytiin ulkopuoliselle taholle.
Tapaukset osoittavat myös sen, miten huolellista ja pitkäjännitteisestä verosuunnittelu voi olla. Varat oli
esimerkiksi siirretty Liechtensteiniin jo kymmeniä vuosia sitten yritystoiminnan luopumisen yhteydessä ja sieltä
niitä ei kotiutettu ainakaan viimeisten 10 vuoden aikana Suomessa oleville pankkitileille. Joissakin tapauksissa oli
sovittu tiukasta salassapidosta ja sen johdosta esim. yhteydenotot liechtensteinilaisen pankin ja suomalaisen
sijoittajan kanssa tapahtuivat vain puhelimitse ja peitenimeä käyttäen, eikä mitään postia Suomeen lähetetty.
Varoilla saatettiin esim. hankkia ulkomailla opiskelevalle lapselle asunto panamalaisen yhtiön nimiin tai rahoittaa
kallista opiskelua Englannissa tai Yhdysvalloissa. Kotimaassa ilmennyt rahantarve hoidettiin siten, että säätiöiden
edunsaajat kävivät paikan päällä Liechtensteinissa nostamassa suuren määrän käteistä rahaa henkilökohtaiseen
ja perheensä käyttöön tai sitten varojen käyttö tapahtui ulkomaisen luottokortin avulla.
Näiden tapausten käsittelyn yhteydessä verovelvolliset käyttäytyivät pääasiassa hyvin asiallisesti ja kun heille
paljastui, että ”käry on käynyt”, niin lähes kaikki asianosaiset esittivät koko aineiston veroviranomaisille ja näin
verotuksen oikaisut kyettiin tekemään usean vuoden ajalta todellisten tuottojen perusteella. Lisäksi
maksuunpantujen verojen kertymä on ollut todella korkea eli asianosaiset ovat halunneet hoitaa asiat kuntoon
”veronmaksumyönteisessä hengessä". Tässä suhteessa ero muihin pohjoismaihin on ollut merkittävä ja esim.
Ruotsissa ei ilmeisesti vastaavalla tavalla kiinni jääneistä kukaan esittänyt vapaaehtoisesti aineistoa
veroviranomaisille, vaan verotus toimitettiin siellä arvion perusteella.
Edellä olevien tyyppitapausten ja kansainvälisten kokemusten perusteella varakkaat yksityishenkilöt kuuluvat
merkittävimpiin veroparatiisien käyttäjiin niiden tarjoaman tiukan pankkisalaisuuden ja ”verotehokkaiden”
sijoitusjärjestelyjen vuoksi. Monessa maassa onkin perustettu oma yksikkö verohallinnon sisällä käsittelemään
varakkaiden yksityishenkilöiden verotusta. Tähän liittyy paitsi valvonnan tehostamista, niin myös palvelun
parantamista verotusta koskevien ohjeiden ja neuvonnan antamisena.”

3.3.2
Valvontatoimiin ryhtyminen ja verotarkastusten kesto
--Käytettävissäni olevan asiakirjaselvityksen perusteella Verohallinto sai vuoden 2008 lokakuun
ja vuoden 2009 tammikuun välisenä aikana useampien kansainvälisten kanavien kautta
haltuunsa liechtensteinilaisen LGT-pankin suomalaisasiakkaita koskevia tietoja.
Verohallinnossa aineiston käyttömahdollisuuksia selvitettiin ennen valvontatoimien
aloittamista. Verohallinnon silloinen pääjohtaja asetti 25.3.2010 virallisesti verovalvonnan
kartoitus- ja kehittämisprojektin, minkä jälkeen ryhdyttiin asiakkaiden pankkitietojen
selvittämiseen ja varsinaisiin verotarkastustoimenpiteisiin.
Pidän ennen valvontatoimenpiteisiin ryhtymistä kulunutta miltei puolentoista vuoden aikaa
pitkänä. Saadun selvityksen mukaan tänä aikana tehtiin lähinnä taustaselvityksiä ja käytiin
neuvotteluita. Vaikka aineiston käytettävyyteen liittyi epäilyjä, kysymys oli kuitenkin
merkittävästä yksityishenkilöiden harjoittamasta tulojen salaamisesta, jonka asianmukainen
tutkinta ilman aiheetonta viivytystä olisi ollut Verohallinnon velvollisuus sille säädetyn oikean ja
yhdenmukaisen verotustehtävän suorittamiseksi. Mielestäni Verohallinto ei ole
selvityksessään eikä lausunnossaan esittänyt asiallisia syitä tai perusteluita näin merkittävälle
toimenpiteisiin ryhtymisen viivästymiselle. Valvontatehtäviin ryhtymisen kiireellisyyttä korosti
se, että kysymys oli vanhoista verovuosista, joiden verotusoikeus oli vanhentumassa.
Tapausten poikkeuksellisuus ja arvioitavissa oleva julkinen mielenkiinto sekä mahdollinen

verotusoikeuden vanhentuminen olisivat mielestäni edellyttäneet ripeää ja aktiivista toimintaa
valvontatoimenpiteiden käynnistämiseksi.
Käsitykseni mukaan Verohallinto laiminlöi valvontatoimenpiteisiin ryhtymisen ilman aiheetonta
viivytystä. Sen sijaan, kun valvontatoimiin päätettiin ryhtyä, verotarkastukset suoritettiin
käytettävissä olevan selvityksen perusteella kohtuullisessa ja asianmukaisessa ajassa.
3.3.3
Veronkorotusten määrääminen
Edellä kohdassa 3.1 selostetun Verohallinnon verkkosivujen julkaisun mukaan LGT-pankin
järjestelyissä käytettiin liechtensteinilaista säätiötä, joka ei vastaa suomalaista säätiötä, vaan
on pikemminkin trustiin verrattavissa oleva juridinen rakenne. Sijoitettujen varojen määrä
vaihteli asiakkaittain noin miljoonasta eurosta yli 10 miljoonaan euroon (tilanne
vuodenvaihteessa 2001/2002). Keskimääräinen sijoitettu pääoma oli muutama miljoona euroa
ja varat sijoitettiin kansainvälisille arvopaperimarkkinoille. Saadussa aineistossa oli myös
mukana esimerkkejä ja suunnitelmia monimutkaisemmista järjestelyistä varojen alkuperän
salaamiseksi. Varat oli saatettu sijoittaa Liechtensteiniin vaikkapa Luxemburgin kautta ja
siirroissa on käytetty esimerkiksi Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröityjä yhtiöitä, jotka oli
purettu välittömästi varojen siirron jälkeen tai oli käytetty välissä vielä Panamalle rekisteröityä
yhtiötä. Käytännössä toimeksiantosopimuksen säätiön perustamiseksi tehnyt toimi
järjestelyssä edunsaajana, ja hänellä oli myös tosiasiallinen päätäntävalta säätiön varojen
käyttöön.
Edelleen julkaisun mukaan vaikka suomalaisia koskevia vertailutietoja ei saadussa aineistossa
ollut tilastollisesti edustavaa määrää, oli näiden paljastuneiden tapausten perusteella
tehtävissä kohtuullisen luotettava profilointi sen suhteen, ketkä sijoittivat varojaan
veroparatiisien kautta kansainvälisille sijoitusmarkkinoille. Esiin nousi kolme tyypillistä
sijoittajaryhmää. Ensimmäinen ryhmä oli varakkaat yksityishenkilöt (”vanha raha”, toinen
ryhmä oli kansainvälisen konsernin palkitsemisjärjestelmän piirissä olevat henkilöt (”uusi
raha”) ja kolmas ryhmä oli yritystoiminnasta luopujat (”vanha ja/tai uusi raha”).
Julkaisussa todettiin, että tapaukset osoittivat myös sen, miten huolellista ja pitkäjännitteisestä
verosuunnittelu voi olla. Varat oli esimerkiksi siirretty Liechtensteiniin jo kymmeniä vuosia
sitten yritystoiminnan luopumisen yhteydessä ja sieltä niitä ei kotiutettu ainakaan viimeisten 10
vuoden aikana Suomessa oleville pankkitileille. Joissakin tapauksissa oli sovittu tiukasta
salassapidosta ja sen johdosta esim. yhteydenotot liechtensteinilaisen pankin ja suomalaisen
sijoittajan kanssa tapahtuivat vain puhelimitse ja peitenimeä käyttäen, eikä mitään postia
Suomeen lähetetty.
Käytettävissä olevien asiakirjojen mukaan toimitetuissa jälkiverotuksissa ja veronoikaisuissa
verovelvollisten vahingoksi näiltä väliyhteisöiltä saadut tulot ja varallisuus kyettiin verottamaan
usean vuoden ajalta todellisten tuottojen perusteella, koska lähes kaikki asianosaiset esittivät
koko aineiston veroviranomaisille. Muuttamissa tapauksissa jälkiverotukset ja veronoikaisut
jouduttiin kuitenkin toimittamaan arvion mukaan. Tuloille määrättiin veronkorotukset, jotka
perustuivat tulon ja varallisuuden ilmoittamatta jättämiseen. Verohallinnon verkkosivuilla
julkaistun tiedotteen 20.9.2013 mukaan maksettavaksi määrättyjen verojen ja veronkorotusten
yhteismäärä oli yli 10 miljoonaa euroa. Hallinto-oikeudelta tilattujen päätösten mukaan
joissakin tapauksissa veronkorotusta oli määrätty muutamia kymmeniä tai satoja euroja.
Jossain tapauksessa lisätyn tuoton määrä vaihteli sadoista tuhansista euroista miljoonaan ja
veronkorotukset vaihtelivat 10 000 eurosta 20 000 euroon.
Verohallinnolta saadun Henkilöverotusyksikön lisäselvityksen mukaan selvityksessä olevasta
taulukosta ilmeni verovuosina 2011–2012 veronoikaisuissa verovelvollisen vahingoksi

määrätyt veronkorotukset prosentteina erisuuruisille tulojen lisäyksille. Valtaosa määrätyistä
veronkorotuksista oli suuruudeltaan 3 - 5 prosenttia lisätyn tulon määrästä. Selvityksessä
arvioitiin, että Henkilöverotusyksikön noudattama käytäntö oli veronkorotusten määräämisessä
kautta linjan verovelvollismyönteisempi kuin Verohallinnon yhtenäistämisohjeen kaavamainen
veronkorotus.
Henkilöverotusyksikön selvityksen mukaan vaikka nyt kysymyksessä olevien tapausten
ratkaisuissa oli käytetty yhtenäistämisohjeesta poikkeavia veronkorotusmääriä,
Henkilöveroyksikkö katsoi toimineensa verovelvollisten yhdenmukaisen ja oikeudenmukaisen
kohtelun kannalta oikein: kyse oli ollut selvitykseen sisältyvässä taulukossa esitettyihin
tapauksiin nähden täysin ainutkertaisista ja poikkeuksellisista tapauksista, joissa oli noudatettu
lähes poikkeuksetta lievempää tulkintalinjaa ja näin otettu huomioon paitsi veronsaajien myös
verovelvollisten edut ja oikeudet.
Oikeusyksikön lausunnon mukaan perusteita määrättyjen veronkorotusten sijoittumiselle
pääosin kaavamaisen taulukon alapäähän kuin taulukon yläpäähän voidaan arvioida
verovelvollisille määrätyn tulon lisäyksen perusteluista ja kuulemisen yhteydessä
verovelvollisten antamista selvityksistä. Veronkorotusten suuruuteen oli lausunnon mukaan
todennäköisesti vaikuttanut myös verotuskäytännössä yleisesti noudatettu
verovelvollismyönteinen suhtautuminen.
Johtopäätöksenäni totean seuraavan.
Kysymyksessä oli joukko suomalaisia varakkaita yksityishenkilöitä, kansainvälisen konsernin
palkitsemisjärjestelmän piirissä olevia henkilöitä ja yritystoiminnasta luopujia, jotka ryhtyivät
tarkoituksellisiin verotuksellisiin järjestelyihin, joiden avulla pyrittiin välttämään verotusta
Suomessa. Vaikka kysymys oli mitä ilmeisimmin tietoisesta ja tahallisesta veron välttämisestä,
Verohallinnossa näille maksettavaksi määrätyille veroille määrättiin veronkorotukset, jotka
Henkilöverotusyksikön selvityksen ja Oikeusyksikön lausunnon mukaan olivat lähes
poikkeuksetta tavanomaista lievempiä.
Mielestäni juuri nämä tapausten poikkeukselliset piirteet, kuten verotus- ja yritysjärjestelyjen
pitkäjänteinen hyödyntäminen verotuksen välttämisen tarkoituksessa, olisivat pikemminkin
olleet erityisiä perusteita, joiden vuoksi verokorotusten määräämiselle tavanomaista lievempää
tulkintalinjaa noudattaen ei ole ollut perusteita. Selvityksessä ja lausunnossa perusteluna
tavanomaista lievemmille korotuksille ei ole esitetty esimerkiksi varojen kotouttamista ja
selostetussa artikkelissa todettua veronmaksumyönteisyyttä, mikä sinänsä olisi voinut olla
veronsaajan näkökulmasta huomioon otettava seikka. Tällaista perustetta ei kuitenkaan ole
kirjattu lakiin eikä Verohallinnon ohjeisiin eikä se siten voi olla perusteena erilaiselle kohtelulle.
Arvioinani totean, että Verohallinnon selvityksestä ja lausunnosta ei ilmene asiallisia ja
hyväksyttäviä perusteita sen noudattamalle menettelylle.
3.3.4
Tutkintapyyntöjä koskeva harkinta
--Lisäselvityspyyntöni johdosta Veronkantoyksikön antaman selvityksen mukaan Verohallinto oli
tehnyt rikosilmoituksia vuonna 2010 yhteensä 383, vuonna 2011 yhteensä 418, vuonna 2012
yhteensä 470 ja vuonna 2013 yhteensä 527. Verohallinnon linjana oli, että pääsääntöisesti
odotetaan hallinnollista maksuunpanopäätöstä ennen rikosilmoituksen tekemistä. Useimmiten
riittää, että Verohallinnon yksikkö on tehnyt verotuspäätöksen. Jos verotukseen liittyy

merkittäviä ja poikkeuksellisia tulkintakysymyksiä, on perusteltua tehdä rikosilmoitus vasta
hallintotuomioistuimen ratkaisun jälkeen.
Veronkantoyksikön selvityksen mukaan kysymyksessä olevissa tapauksissa verotukseen
liittyviä epävarmuustekijöitä olivat tiedon käyttämisen sallittavuuden lisäksi se, että
useimmissa tapauksissa tieto koski verovuotta, jonka osalta verotusoikeus oli vanhentunut.
Rikosasiassa syyttäjän on esitettävä täysi näyttö. Kun ratkaisu saattoi olla jopa
hallintolainkäytössä epävarma, oli perusteltua varmistaa ensin verotuspäätöksen pysyvyys.
Veronkantoyksikön käsityksen mukaan näissä yksittäisissä tapauksissa ei ole poikettu
rikosilmoitusharkintaa ja rikosilmoituksen tekemistä koskevasta linjasta. Sen näkemyksen
mukaan 16.12.2012 tehtyyn linjaratkaisuun oli asialliset ja hyväksyttävät perusteet.
Selvityksen mukaan veronkantoyksiköllä ei ollut tietoa kaikista asiaan liittyvistä tapauksista,
mutta sen käsitys on, että kaikissa rikosharkinnassa olleissa tapauksissa oli veronkorotus
määrätty, jos verotuspäätös oli ehditty tehdä ennen verotusoikeuden vanhentumista.
Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen
liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi (HE
46/2014 vp). Säännösten laatimisessa on pyritty ottamaan huomioon muuttuneet oikeudelliset
ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Kotimaisessa oikeuskäytännössä esiintyneet ongelmatilanteet
on otettu tarvittaessa lainsäädännön tasolla huomioon. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
käytäntö on antanut aihetta joissain kysymyksissä tarkistaa lainsäädäntöä.
Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan, että ehdotettu 25 § olisi yleissäännös
todisteiden hyödyntämiskiellosta. Pykälä koskee kaikenlaisia todisteita. Toisin sanoen
merkitystä ei ole, onko kyseinen todiste henkilöllinen tai esineellinen. Vastaavaa säännöstä ei
ole voimassa olevassa laissa. Pykälä koskee sanamuotonsa mukaan tuomioistuinta.
Hyödyntämiskiellot tulee rikosasiassa luonnollisesti kuitenkin ottaa huomioon myös
esitutkinnassa ja syyteharkinnassa. Kuitenkin kun tuomioistuin viime kädessä päättää
hyödyntämiskiellosta, epäselvissä tapauksissa on usein perusteltua viedä todisteen
hyödyntäminen oikeudenkäynnissä harkittavaksi.
Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan pykälän 2 momentissa
säädettäisiin itsekriminointiin liittyvästä hyödyntämiskiellosta. Momentin lopussa olisi
selventävä rajaus eräiden todisteiden jäämisestä hyödyntämiskiellon ulkopuolelle. Jos henkilö
on muussa viranomaismenettelyssä kuin rikosasian käsittelyssä tai siihen rinnastuvassa
menettelyssä antanut lakisääteisen velvollisuutensa täyttämisen yhteydessä
totuudenvastaisen lausuman taikka väärän tai sisällöltään totuuden vastaisen asiakirjan taikka
väärän tai väärennetyn esineen, sitä saadaan hyödyntää todisteena velvollisuuden vastaista
menettelyä koskevassa rikosasiassa. Jos esimerkiksi verotusmenettelyssä annetaan vääriä
tietoja tuloista tai ulosottomenettelyssä varallisuudesta, on väärän tiedon antaminen itsessään
rikos, eikä kysymyksessä ole todisteiden hankkiminen pakolla itsekriminointisuojan vastaisesti
aiemmin epäillyksi tehdystä rikoksesta. Siten lausumaa voidaan käyttää verorikosasiassa
todisteena syytteen tueksi.
Edelleen hallituksen esityksen perustelujen mukaan pykälän 3 momentissa olisi yleinen
säännös lainvastaisesti saadun todisteen hyödyntämiskiellosta. Säännös koskee niin riita- kuin
rikosasioitakin, joskin suurempi merkitys säännöksellä on todennäköisesti rikosasioissa.
Tuomioistuimen olisi jätettävä tällainen todiste hyödyntämättä, jos siihen on painavat syyt
ottaen huomioon asian laatu, todisteen hankkimistapaan liittyvä oikeudenloukkauksen
vakavuus, hankkimistavan merkitys todisteen luotettavuudelle, todisteen merkitys asian
ratkaisemisen kannalta ja muut olosuhteet. Säännös olisi harkinnanvarainen. Kuten momentin
sanamuodosta ilmenee, lähtökohtana on todisteen hyödynnettävyys, mikä seuraa
johdonmukaisesti vapaan todistelun periaatteesta. Todiste jätettäisiin kuitenkin hyödyntämättä,
jos siihen on painavat syyt. Momentissa on nimenomaisesti säädetty harkinnassa huomioon

otettavista seikoista, mutta luettelo ei ole tyhjentävä, vaan myös muille olosuhteille voidaan
antaa merkitystä.
Tämän vireillä olevan todistelua koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten uudistamisen
tavoitteena on ottaa mahdollisimman hyvin huomioon Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
ratkaisut ja korkeimman oikeuden oikeuskäytäntö. Todistelua koskevien säännösten
uudistamisella tullaan siten lähtökohtaisesti vain vahvistamaan oikeuskäytännössä
muodostuneita linjauksia. Hallituksen esityksen perusteluissa todetut näkökohdat eivät olleet
Verohallinnon käytettävissä sen harkitessa rikosilmoitusten tekemisestä. Kuitenkin sekä
hallituksen esityksen perusteluissa että perustuslakivaliokunnan antamassa lausunnossa
(PeVL 39/2014) on korostettu, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytännön mukaan
todistelun esteenä tai rajoituksena eivät ole sellaiset lakiin perustuvat hallinnolliset
valvontamenettelyt, joissa henkilön edellytetään antavan tietoja tai selvityksiä esimerkiksi
verotusta, elinkeinovalvontaa tai ympäristönsuojelua varten. Lähtökohtana on, että todisteiden
hyödyntämisestä päättäminen kuuluu tuomioistuimen harkintavaltaan ja hallituksen
esityksessä suositellaan tämän vuoksi, että epäselvissä tapauksissa on perusteltua saattaa
todisteiden hyödyntäminen oikeudenkäynnissä harkittavaksi.
Arvioin Verohallinnon menettelyä seuraavasti.
Verohallinnon selvitysten mukaan virastossa oli epävarmuutta ulkomailta saadun
vertailuaineiston käytettävyydestä niin verotuksessa kuin rikosprosessissa.
Valtakunnansyyttäjä oli puoltanut tietojen käyttöä rikosprosessissa, mutta pitänyt asia
tulkinnanvaraisena. Keskusrikospoliisi oli Länsi-Suomen veroviraston tarkastusyksikön
tutkintapyynnön osalta päätynyt 29.3.2011 tutkimatta jättämispäätökseen yhdessä
tapauksessa. Verohallinnossa päädyttiin 16.2.2012 linjaratkaisuun, jonka mukaan päätettiin
odottaa hallinto-oikeudessa vireillä oleviin verovalituksiin annettavia ratkaisuja. Hallintooikeuden ratkaisut annettiin 8.11.2013, mutta sitä ennen korkein oikeus oli antanut 5.7.2013
ratkaisun, joka perusteella Verohallinto ei voinut enää tehdä tutkintapyyntöjä.
Tapahtuma-aikana voimassa olleessa laissa ei ole ollut yleistä säännöstä todisteiden
hyödyntämiskiellosta. Käytännössä kysymys on jouduttu ratkaisemaan tapauskohtaisesti
oikeuskäytännössä. Hallituksen esityksessä oikeudenkäymiskaaren todistelua koskevan
lainsäädännön uudistamiseksi ehdotetaan yleissäännöstä hyödyntämiskiellosta.
Verotusmenettelyssä annettujen väärien tietojen antaminen rajattaisiin hyödyntämiskiellon
ulkopuolelle. Lainvastaisesti saadun todisteen hyödyntämättä jättäminen olisi mahdollista
painavista syistä. Lähtökohtana on siten edelleen todisteiden hyödynnettävyys vapaan
todistelun periaatteen mukaisesti.
Verohallinnon selvityksistä ilmenee, että huolimatta ne bis in idem -tulkintaa koskevasta
vakiintumatta olleesta oikeustilasta Verohallinnon tekemien rikosilmoitusten määrä kasvoi joka
vuosi vuodesta 2010 vuoteen 2013. Vuonna 2010 tehtiin ilmoituksia 393 ja vuonna 2013 jopa
527 kappaletta. Selvityksen mukaan yleisin rikosilmoituksessa käytetty rikosnimike oli
veropetos tai törkeä veropetos. Nyt kysymyksessä olevissa tapauksissa tehtiin vain yksi
tutkintapyyntö, joka johti keskusrikospoliisiin tutkimatta jättämispäätökseen.
Nyt arvioitavani olevissa tapauksissa Suomessa yleisesti verovelvolliset yksityishenkilöt olivat
ryhtyneet järjestelyihin, joissa varoja sijoitettiin Liechtensteiniin eri kanavien kautta Suomen
verotuksen ulottumattomiin. Kysymys oli huolellisesta ja pitkäjänteisestä verotuksen
välttämistarkoituksessa tehdyistä järjestelyistä, joiden johdosta Verohallinnon määräämä
verojen ja veronkorotusten yhteismäärä oli yli 10 miljoonaa euroa. Vaikka Verohallinnon
tekemien rikosilmoitusten määrää kasvoi joka vuosi kysymyksessä olleina vuosina, näitä
verotuksen välttämiseksi tehtyjä järjestelyjä ei saatettu tuomioistuinten arvioitavaksi
veropetoksina tai törkeinä veropetoksina. Vain yhdessä tapauksessa tehtiin tutkintapyyntö

poliisille. Käsitykseni mukaan Verohallinto ei myöskään tältä osin ole esittänyt hyväksyttäviä
perusteita tai syitä verovelvollisten erilaiselle kohtelulle. Näin ollen en ole voinut vakuuttua
syistä, jotka olisivat oikeuttaneet nyt tapahtuneen suosimisen.
4
LOPPUTULOS
Verohallinnosta annetun lain 2 §:n 2 momentin mukaan Verohallinnon on edistettävä oikeaa ja
yhdenmukaista verotusta sekä kehitettävä Verohallinnon palvelukykyä.
Tässä omana aloitteena tutkittavaksi ottamassani asiassa on käytettävissä olevan
asiakirjaselvityksen perusteella ilmennyt aiheetonta viivyttelyä valvontatoimenpiteisiin
ryhtymisessä. Verohallinnon määräämät veronkorotukset järjestelyihin osallistuneille
verovelvollisille olivat lähes poikkeuksetta olleet tavanomaista lievempiä. Lisäksi huolimatta
siitä, että Verohallinto oli tehnyt vuosittain enenevässä määrin rikosilmoituksia, näiden
verovelvollisten toimia ei saatettu kuin yhdessä tapauksessa poliisin arvioitavaksi. Mielestäni
Verohallinto ei selvityksissään ole esittänyt hyväksyttäviä syitä tapahtuneelle verovelvollisten
erilaiselle kohtelulle. Tästä syystä totean että Verohallinto ei ole täyttänyt velvollisuutensa
edistää oikeata ja yhdenmukaista verotusta.
Saatan tämän käsitykseni Verohallinnon lainvastaisesta menettelystä sen tietoon lähettämällä
sille jäljennöksen tästä päätöksestäni.

