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Lausuntopyyntö diaarinumerolla VH/2566/00.01.00/2020 

Lausunto Verohallinnon päätöksestä raportoitavia järjestelyjä koskevasta ilmoitus- ja 
tiedonantovelvollisuudesta 

Verohallinto on pyytänyt lausuntoa raportoitavia järjestelyjä koskevaa ilmoitus- ja 
tiedonantovelvollisuutta koskien (ns. DAC6-raportointi). Tätä koskeva laki on tullut voimaan 
1.1.2020.  

1 Tiedonantotapa on Verohallinnon päätettävissä, XML-formaatti tulee hyväksyä 

Lainsäädännöstä puuttuu ilmoitusten tiedonantotapa. Verotusmenettelylain mukaan Verohallinto 
voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista ja tietojen antamistavasta. Verohallinnon 
päätöksen mukaan DAC6-ilmoitus tulee antaa sähköistä tiedonsiirtojärjestelmää käyttäen, 
Ilmoitin.fi -palvelun kautta tunnustietoparitiedostona. Verohallinnolta saadun tiedon mukaan 
raportointi XML-formaatissa ei ole DAC6-raportin osalta mahdollinen, vaikka Ilmoitin.fi-palvelussa 
on XML-rajapinta.  

DAC6-raportointi perustuu EU-direktiiviin. Direktiivin tarkoituksena on parantaa EU-alueen 
veroviranomaisten tiedonsaantia rajat ylittävistä verosuunnittelujärjestelyistä mahdollisen veron 
kiertämisen tai välttämisen karsimiseksi. EU:ssa tiedonvaihdon standardiformaatti on XML. Tämä 
ymmärtääksemme tarkoittaa, että Verohallinto raportoi DAC6-tiedot XML-formaatissa, mikä 
edellyttää Verohallinnolta manuaalista tietojen muokkaamista tunnusparitiedostona saaduista 
tiedoista XML-formaattiin.  

2 Tietojen lyhyt antamisaika vaatii tehokasta ilmoitusmenetelmää 

Tietojen antamisajasta on säädetty raportoitavista järjestelyistä annetussa laissa. 
Ilmoittamisvelvollisen, kuten verovelvollisen yrityksen, tulee raportoida Verohallinnolle tiedot 30 
päivän kuluessa siitä, kun jokin lain raportointikynnyksistä ylittyy. Mikäli raportissa on virhe, tulee 
Verohallinnon päätöksen mukaan raportti toimittaa uudelleen kokonaisuudessaan (ei pelkästään 
muuttunein osin).  

Jäsenyrityksemme ovat globaaleja ja raportoivat lukuisissa maissa. Johtuen EU:ssa yleisesti 
käytetystä XML-formaatista, yritysten raportointijärjestelmistä saatava data on XML-formaatissa. 
Myös esimerkiksi OECD on antanut jo vuosia1 ohjeistusta verohallinnoille, että veroviranomaisten 
välisessä tietojenvaihdossa tulee käyttää XML-formaattia, jotta saavutetaan nopea ja 
yhdenmukainen täytäntöönpano OECD:n ja EU:n jäsenmaissa. Tällaiset raportointijärjestelmät 
ovat suuria investointeja yrityksille. Onkin kohtuutonta vaatia yrityksiä raportoimaan Suomessa 
poikkeavassa formaatissa, vaikka kyvykkyys ottaa vastaan raportteja XML-formaatissa 
Verohallinnon järjestelmissä pitäisi olla. Teknologiateollisuus ry vaatii, että DAC6-raportin 
voi antaa XML-formaatissa, joka on tiedonvaihdon standardiformaatti EU:ssa ja siten se 
tulee hyväksyä myös Suomessa. 

1 esim. OECD’s Guide for Tax Authorities, Exchange of Tax Rulings (2017), sisältäen viittaukset mm. 
ohjeisiin: OECD’s Common Reporting Standard XML Schema, the OECD XML Schema for Country-by-Country 
Reporting, the United States’ FATCA XML Schema and the European Union’s Fisc 153 format, joissa 
edellytetään XML-formaatin käyttöä.
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