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Veroparatiisit 
 

 

Laiton verovälttely eli verolakien kiertäminen tarkoittaa Ranskassa noin 80 mrd euron vuosittaista 

verotulojen menetystä. Kun tähän lisätään harmaa talous niin summa on yli 100 mrd euroa.  

Arvio EU :ssa on 800 ja 1000 mrd euron välillä. 

Agressiivinen verojen optimointi on tästä laskusta vielä poissa. 

Economists without borders -ryhmä on laskenut että vuonna 2018 monikansalliset yritykset siirsivät 

voitoistaan 40% veroparatiiseihin (900 mrd dollaria eli noin 765 mrd euroa). Yritysverotuksen 

menetys oli näin 200 mrd dollaria (170 mrd euroa tai 10% yritysverotuotoista). 

Frontpage - Economists without borders (missingprofits.world) 

Ranskassa menetettiin vuonna 2018 26% yritysverotuotoista (40 mrd euroa vietiin veroparatiiseihin 

ja näin menetettiin 13 mrd euroa yritysverotuottoa). 

Attac vaatii seuraavia muutoksia: 

 

  

• verojärjestelmän uudistus, jonka tarkoituksena on tehdä siitä oikeudenmukaisempi, mutta 

myös vaikeampi kiertää (mm. "verotukien" ja veroja alentavien järjestelmien tarkistaminen)  

• monikansallisten yritysten verotuksen maailmanlaajuinen yhdenmukaistaminen 

• maailmanlaajuisen (tai vähintään eurooppalaisen) talousrekisterin perustaminen, jossa esim. 

yhden maan viranomaiset saavat tiedot yritysten toiminnasta muissakin maissa 

https://missingprofits.world/
https://missingprofits.world/
https://missingprofits.world/


• tehokas seuraamusjärjestelmä, sekä huijareille että heidän rikoskumppaneilleen 

• verorikollisten ilmiantajille tehokas suoja 

• vero- ja tullihallinnon ja myös oikeuslaitoksen lainsäädännöllisten, teknisten ja 

henkilöresurssien vahvistaminen 

 

 

 

G7 minimiyritysvero 15% - Attacin kannanotto 
 

Niin alhainen että riskinä on esim. monikansallisten yritysten verojen alentaminen suhteessa PK-

yritysten verotasoon (PK-yrityksillä ei yleensä ole veroparatiisitoimintaa).  

Thomas Pikettyn arvio:  « Kyseessä on luvan antaminen kaikkein vahvimpien toimijoiden 

veronkierrolle. »  

15% veroaste tuottaa EU :ssa noin 50 mrd euroa, kun taas 25% tuottaisi noin 170 mrd euroa.  

25% minimiastetta on ehdottanut useampi järjestö kuten  Taxer les multinationales : L'ICRICT 

appelle à un impôt minimal mondial ambitieux — ICRICT (The Independent Commission for the 

Reform of International Corporate Taxation: chairman José Antonio Ocampo and includes Eva Joly, 

Rev. Suzanne Matale, Edmund Fitzgerald, Léonce Ndikumana, Irene Ovonji-Odida, Jayati Ghosh, Kim 

Jacinto Henares, Ricardo Martner, Gabriel Zucman, Magdalena Sepúlveda, Thomas Piketty, Wayne 

Swan and Joseph Stiglitz. 

Vuonna 1980 yritysvero maailmassa oli keskimäärin 40,11 % (Ranskassa 50 %). Vuonna 2020 se on 

enää 23,85 %. 20 vuodessa OECD – maiden määrä, joiden yritysvero on alle 20 % on noussut 2 -> 11  

ja joiden on yli 30 % on pudonnut 23 -> 2. G7 -maissa keskimääräinen yritysvero putosi 2000 ja 2020 

välillä 40 % -> 27 %. 

Lisätietoa ja tilastoja yritysten veronkierrosta ja yleensä talouden epäoikeudenmukaisuudesta 

maailmassa: 

Home - WID - World Inequality Database aims to provide open and convenient access to the most 

extensive available database on the historical evolution of the world distribution of income and 

wealth, both within countries and between countries. Home - EN - World Inequality Lab Paris School 

of Economics and the University of Berkeley, California 

 

Ilmastonmuutos, päästöt ja oikeudenmukaisuus (“justice climatique”) 
 

Rikkain 10 % tuottaa 36 - 45 % päästöistä, kun taas köyhin 10 % vain 3 - 5 %.  

Oikeudenmukaista olisi varallisuuden uudelleenjako sekä ilmastonsuojelun resurssien 

kohdentaminen siten että kaikkein vaikeimmassa tilanteessa olevat saavat tukea. Globaalin Etelän 

tukemiseksi tarvitaan rahoitusta, joka vaatii verotuksen uudistamista. Tämän tulisi johtaa 

veronkierron suitsimiseen sekä suuryritysten voittoihin puuttumiseen.  

https://www.icrict.com/press-release/2019/12/9/taxer-les-multinationales-licrict-appelle-un-impt-minimal-mondial-ambitieux
https://www.icrict.com/press-release/2019/12/9/taxer-les-multinationales-licrict-appelle-un-impt-minimal-mondial-ambitieux
https://wid.world/
https://inequalitylab.world/en/


Ilmaston lämpenemisen merkittävän nousun viime vuosina ovat aiheuttaneet mm. Seuraavat 

kasvuluvut : +28,5 % lentoliikenne,+ 17 % katumaastureiden ostot, +12 % lihankulutus… vuosien 

2010 ja 2020 välisenä aikana. 

Paradise Papers on paljastanut useiden energia-alan suuryritysten (kuten Total, Engie, Glencore) 

käyttävän offshore-yrityksiä sekä veroparatiisien kautta kulkevia rahoitusjärjestelyjä investoidessaan 

kivihiili-, kaasu- ja öljytuotantoon.  

Vuosien 2000 ja 2011  välillä 68 % ulkomaisesta pääomasta (18,4 mrd dollaria), joka sijoitettiin 

Brasilian Amazonian alueen soijan ja lihan tuotantoon yhdeksään eri yritykseen, oli siirretty 

veroparatiisien kautta. Ruotsin akatemian tutkimus «  tax havens and global environmental 

degradation » (2018) 

Ruoan tuotanto ja oikeudenmukaisuus 
 

Jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan maailman ihmisten elintarviketurvattomuus oli kasvussa 

kuudetta perättäistä vuotta : vuonna 2020 2,4 miljardia ihmistä kärsi elintarvikepulasta, myös 

Euroopassa 10% ihmisistä. 

63% viljelymaasta Euroopassa on sidottu eläinravinnon tuottamiseen ja 5% viljan viljelystä on 

biopolttoaineita varten. 

26 maata tuo yli 50% viljastaan Ukrainasta tai Venäjältä. Kauppa- ja kehitysapupolitiikkaa on 

uudistettava siten että elintarvikekriisit voidaan estää ja kehittyvät maat voivat saavuttaa 

suuremman omavaraisuuden (ja myös selvitä velkaantumisestaan).  Monimuotoinen ja omavarainen 

maatalous kestää paljon paremmin taloudelliset, geopoliittiset ja ilmastokriisit kuin (vientiin) 

erikoistunut maatalous, joka on riippuvainen mm. energian ja  lannoitteiden tuonnista. On siis 

luovuttava globalisaation dogmeihin perustuvasta maataloudesta, koska se on riippuvainen 

fossiilienergiasta sekä kuluttaa resursseja ylenmäärin (maaperä, vesi jne). 

 

 

Ranskan Attac :Presidentin vaalit 
 

 

”Taantumus etenee” (Macronin poliittista liikettä ”En Marche” vastaan) 



Attac: Macronilla on suuri vastuu äärioikeiston etenemisestä: toisaalta toistamalla ministeriensä 

kanssa äärioikeiston teemoja ja toisaalta lisäämällä eriarvoisuutta ja vahvistamalla sosiaalista 

epäoikeudenmukaisuutta viisivuotiskautensa aikana.  

 

Mielenosoitus Marine Le Penin ehdokkuutta vastaan 

 

Toisen kierroksen vastaehdokas Marine Le Pen ei ollut todellinen vaihtoehto Macronille, jonka 

politiikkaa Attac kritisoi voimakkaasti: Le Pen tuki kampanjassaan yritysmaailman asiaa kuten 

Macron - lisänä vain ulkomaalaisviha, nationalismi sekä naisten aseman heikentäminen (ei puolla 

esim. aborttioikeutta, palkkatasa-arvoa). Le Pen hyökkäsi myös sosiaaliturvan saajia vastaan sekä ajoi 

työvoimakulujen alentamista. Hän ehdotti jopa julkisen television yksityistämistä. 

 Marine Le Pen, un programme aussi inégalitaire que celui d'Emmanuel... | Le Club (mediapart.fr) 

 

”Levennetään epäoikeudenmukaisuutta, se on meidän (heidän) projektimme” 

 

https://blogs.mediapart.fr/attac-france/blog/050422/marine-le-pen-un-programme-aussi-inegalitaire-que-celui-demmanuel-macron


France Insoumise (”Lannistumaton Ranska”) -puolueen ehdokas Jean-Luc Mélenchon (7,7 miljoonaa 

ääntä ja kolmas sija, eniten 24-35 vuotiaiden äänistä) oli varmaankin lähimpänä Attacin linjauksia. 

Hän vastustaa uusliberalismia, kritisoi talouden finansiaatiota ja siihen perustuvaa globalisaatiota. 

Ehdotuksia hänen vaaliohjelmassaan: 

Minimipalkan nosto 

35 tunnin työviikko (32 tuntia erityisen raskaille töille) 

Eläkeiäksi 60 vuotta 

Kuudes vuosilomaviikko kaikille palkansaajille 

Omaisuusveron palauttaminen 

Tuloveron voimakkaampi progressiivisuus 

Epäoikeudenmukaisten ja saastuttavien verotukien lakkauttaminen  

Välttämättömyystarvikkeiden arvonlisäveron laskeminen  

Julkisen sektorin rahoituksen siirtäminen pois finanssimarkkinoilta 

Euroopan keskuspankin saatavat valtioilta muutettava nollakorkoisiksi (noin 25% euromaiden 

veloista on EKP:n antamia) 

Yritysverotuksen kohdentaminen suosimaan investoivia yrityksiä  

Progressiivinen yritysvero 

 

Macronin politiikka: Yhteiskunnan tuen ohjaaminen rikkaille  

 Valtion tuki yrityksille korona-epidemian vuoksi maaliskuusta 2020 alkaen 240 mrd euroa  

 Jo ennen koronaa tuki oli 150 mrd euroa vuodessa ja antelias tukipolitiikka jatkuu. Macronin 

viime lokakuussa julkistama ohjelma « France 2030 »  on arvoltaan 34 mrd euroa. Se tukee 

kiistanalaista tuotekehitystä (ydinvoima, vety, vähäpäästöiset lentokoneet, e-

terveydenhoito, jne.) ja erityisesti pientä joukkoa suuryrityksiä.  

• Vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon suurimmat voitot tehneistä 12 yrityksestä 7 

kuuluu eniten työntekijöitä vuonna 2020 vähentäneisiin yrityksiin. 

• Stellantis (-4 780 työntekijää 2020), LVMH (-12 830), ArcelorMittal (-23 505) tekivät 30 % 

CAC40 yrityslistan voitoista ; 50 % kun otetaan mukaan vielä BNP Paribas (-5 497), 

TotalEnergies (-2 300) ja Axa (-6 244). CAC 40 yritysten pääjohtajien keskipalkka oli 5,3 

miljoonaa euroa 2021 : 1,5 milj euroa enemmän kuin 2020 ja 500 000 euroa enemmän kuin 

2019 . France Stratégien tietojen mukaan, 2019, 97 % osingoista meni 1,7 % talouksista, ja 

64 % taas 0,1 % :lle. 



 

Taulukossa vasemmalla suurimmat voitot (1. vuosipuolisko) ja oikealla vuoden 2020 

henkilöstövähennykset. 

 

Attacin mielenosoitus Samaritaine-tavaratalossa: ”ketkä saivat eniten valtion tukiaisia?” 

 

Macronin veropolitiikka: macron_depot_bilan_04.pdf (attac.org) 

- Yritysveroa lasketaan progressiivisesti (33,3 % -> 25 % vuonna 2022) 

- Rahoitustuloa verotetaan nyt suhteellisella 30 prosentilla eikä enää progressiivisella 

tuloveroasteikolla 

- Varallisuusvero (ISF) lakkautettiin, ja sen korvasi yksinkertainen kiinteistövarallisuusvero (IFI) 

Tuloksena vähätuloisin 5 % kotitalouksista (nettotulot alle 800 euroa/kk) on menettänyt 0,5 % 

ostovoimastaan. Rikkain 1 %, joiden nettotulot yli 100.000 euroa vuodessa, ovat saaneet kasvua +2,8 

%. Kasvu on +4,1 % kaikkein rikkaimmalle 0,1 % :lle. (IPP Institut des politiques publiques) 

Leikkaukset sosiaalitukiin ovat  4,2 mrd euroa (asumistuet, työttömyysvakuutus jne) 

 

https://france.attac.org/IMG/pdf/macron_depot_bilan_04.pdf


Kilpailukykyä ja työllisyyttä edistävä verohyvitys (CICE) tarkoitti yritysten sosiaaliturvamaksujen 

alentamista.  

France Stratégie raportoi että tämän verohyvityksen tuloksena « keskimäärin vähän alle 100 000 

työpaikkaa syntyi tai säilyi per vuosi 2014-2016 ». Hinnat eivät juurikaan laskeneet, eivätkä 

investoinnit lisääntyneet merkittävästi. Kustannus julkiselle taloudelle on ollut sen sijaan 

huomattava verotulojen menetyksenä: 12,4 mrd euroa 2014, 12,6 mrd 2015, 12,9 mrd 2016, 15,7 

mrd 2017, 19,4 mrd 2018 ja 19,1 mrd 2019.  

Attacin arvion mukaan näillä panostuksilla olisi pitänyt luoda 555.000 uutta työpaikkaa. 

Verotukien kokonaismäärä oli virallisen laskelman (Cour des comptes, valtion tilintarkastus) mukaan 

74,9 mrd euroa 2021. Mutta tosiasiassa jo 2019 sen arvioitiin olevan noin 90 mrd. 

Attac huomioi että yksityisestä velkaantumisesta ei juurikaan puhuta (lähes 150 % BKT:stä Ranskassa 

2021). Se on kuitenkin historiallisesti suurempi kuin julkinen velka, ja siihen liittyy mm. konkurssien 

ja järjestelmäkriisin riskejä. Uusliberaalit näkevät siinä hyvin "schumpeterilaisen" mahdollisuuden 

luovan tuhon prosessiin (hauraat yritykset ja/tai vanhentuneet yritykset katoavat "luonnollisesti" 

tien avaamiseksi yrityksille, jotka ovat taloudellisesti terveempiä, innovatiivisia ja kannattavampaan 

toimintaan suuntautuneet). Tuloksena voi kuitenkin olla syvällinen sosiaalinen ja ekologinen kriisi ja 

se voi edelleen johtaa siihen, että julkinen talous ottaa haltuunsa osan yksityisestä velasta erityisten 

tukimekanismien avulla. Talouden finansialisoituessa ja sen systeemisessä epävakaudessa kriisien 

lähteenä yksityinen velka onkin suuri riski. 

 

Lähdeaineistoa: 

Attac France - L'action citoyenne 

Observatoire de la justice fiscale (attac.org) 

Marine Le Pen, un programme aussi inégalitaire que celui d'Emmanuel... | Le Club (mediapart.fr) 

Un décryptage des programmes de l’extrême droite - Attac France 

LAvenir-en-commun-le-programme-en-version-abregee.pdf (melenchon2022.fr) 

Home - EN - World Inequality Lab 

Home - WID - World Inequality Database 

Frontpage - Economists without borders (missingprofits.world) 

Taxer les multinationales : L'ICRICT appelle à un impôt minimal mondial ambitieux — ICRICT 

https://france.attac.org/
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https://blogs.mediapart.fr/attac-france/blog/050422/marine-le-pen-un-programme-aussi-inegalitaire-que-celui-demmanuel-macron
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