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Till de statligt ägda bolagens verkställande direktörer och ekonomidirektörer 
 
 
 
 
ANVISNINGAR TILL BOLAG MED STATLIGT MAJORITETSINNEHAV OM SKATTERAPPOR-
TERING ENLIGT LAND FRÅN OCH MED RÄKENSKAPSPERIODEN 2022 
 
 
 

1. Rapporteringsskyldighetens bakgrund och syfte  
 

I statsminister Sanna Marins regeringsprogram fastställs det att sådana bolag där sta-
ten har bestämmande inflytande, ska vara föregångare vad gäller företagens sam-
hällsansvar och rapportera om effekten av sin skattepolicy enligt land. Aggressiv skat-
teplanering godkänns inte. Enligt statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik 
(VNK/2020/48)1 ska staten i egenskap av ägare uppdatera sina anvisningar i fråga om 
skatterapportering enligt land för de bolag där staten har majoritetsinnehav. De före-
gående anvisningarna är från 2014. Avsikten med anvisningarna är att förtydliga och 
förenhetliga rapporteringen enligt land så att bolagens ansvarstagande och betalning 
av skatter i olika länder bättre kan utvärderas. 
 
Till detta kommer EU:s nya direktiv enligt vilket alla stora, internationella företag som 
är verksamma inom Europeiska unionen ska rapportera inkomstskatteuppgifter enligt 
land. Det nya direktivets krav beaktas i dessa anvisningar.  

 
 

2. Allmänt om skatterapportering enligt land  
 

Rapporteringen ska inte försvåra företagens affärsverksamhet eller försvaga deras 
konkurrensposition på marknaden. Rapporteringen och jämförandet av skatter som 
betalats eller redovisats i olika länder försvåras av flera olika faktorer, inte bara av 
konfidentialiteten. De främsta försvårande faktorerna har att göra med beskattningens 
komplexitet, tillämpandet av väsentlighetsprincipen i rapporteringen, mångfalden av 
begrepp som rör beskattning internationellt och börsbolagens rapporteringsskyldig-
heter.  
 
Regelverket för skatterapportering har utvecklats kraftigt under de senaste åren. De 
viktigaste anvisningarna är OECD:s anvisningar2. Finland och de andra EU-länderna 
började kräva liknande rapportering riktad till sina myndigheter 2016. Det internation-
ella ramverket för rapportering av hållbarhetsinformation Global Reporting Initiative 

                                                
 
1 https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80699a87 
2 https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-action-13-2015-
final-report-9789264241480-en.htm 
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(GRI)3 infördes 2021, och iakttagande av GRI-standarden ger en utförlig rapportering 
om betalda skatter. Europeiska unionen publicerade direktivet om offentliggörande av 
inkomstskatteuppgifter enligt land den 21 december 2021.4 Direktivets krav införs i 
den finska bokföringslagen.  
 
Ägarstyrningsavdelningen har under de senaste åren krävt att bolag med statligt ma-
joritetsinnehav ska inkludera skatterapportering enligt land i sin årsredovisning, i sin 
hållbarhetsredovisning eller publicera den i en separat skatterapport, som publiceras 
på företagets webbplats. Anvisningarna i detta brev ersätter tidigare praxis. 

 
 

3.  Vad ska ingå i rapporteringen enligt land? 
 

I statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik fastställs det att anvisningarna i fråga 
om skatterapportering enligt land ska uppdateras i enlighet med OECD:s anvisningar 
för de bolag där staten har majoritetsinnehav. Det nya EU-direktivet är i huvudsak 
samstämmigt med OECD:s anvisningar om skatterapportering enligt land. Skatterap-
porten ska publiceras antingen som en del av företagets hållbarhetsredovisning, av 
årsredovisningen eller som en separat rapport. Rapporteringen ska göras enligt dessa 
anvisningar första gången om de skatter som betalats och redovisas för 2022. Också 
de bolag där staten har ett minoritetsinnehav och alla noterade bolag uppmuntras att 
göra motsvarande rapportering. Om bolaget endast är verksamt i Finland krävs ingen 
rapportering. 
 
Skatterapporten ska innehålla åtminstone följande: 
 
Strategi och principer för skattebetalningen 

- beskrivning av hur skatteärenden organiseras och styrs  
- skatteplaneringens huvudprinciper, skattestrategi och mål 

Kvantitativa skatteuppgifter 
- följande nyckeltal i bolagets skattebetalning enligt OECD:s anvisningar (2015), 

enligt land: 
1. intäkter (specificerat enligt parter i intressegemenskap och andra) 
2. vinst eller förlust före skatt 
3. inbetald och upplupen inkomstskatt och källskatt 
4. det egna kapitalets bokföringsvärde 
5. ackumulerade vinstmedel 
6. antalet anställda 
7. andra materiella tillgångar än kontanter eller andra penningmedel 

 

                                                
 
3 https://www.globalreporting.org/standards/ 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32021L2101 
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Rapporten ska också innehålla uppgifter om de parter som hör till koncernen eller 
företaget och arten av deras verksamhet samt om de uppgiftskällor och den valuta 
som använts. OECD:s mall5 kan användas för rapporteringen. 
Bolagen kan om de så vill göra rapporten mer omfattande och inkludera också föl-
jande: 

- andra uppgifter enligt GRI-standarden 
- investeringar och upphandlingar enligt land 
- avstämning av den effektiva inkomstskattesatsen 
- avstämning av förändringarna i latenta skattefordringar och skatteskulder 
- jämförelseuppgifter från ett eller flera tidigare år  
- en extern oberoende verifiering för att öka rapportens trovärdighet 

 
 

4. Slutord 
 

En transparent rapportering av skatteuppgifter enligt principbeslutet om statens ägar-
politik är en väsentlig del av företagens samhällsansvar. Som ägare kräver staten att 
bolagen som en del av sin hållbarhetsredovisning rapporterar om sin betalning av in-
komstskatt enligt land, så att det går att bedöma skatteansvarigheten i deras verksam-
het. Principen är att skatterna betalas i den stat där de på basis av affärsverksamheten 
ska betalas. Aggressiv skatteplanering godkänns inte. Med internationell aggressiv 
skatteplanering avses här i enlighet med OECD:s definition arrangemang genom vilka 
ett företags inkomst flyttas bort från det land där inkomsten har uppstått. 
 
 
 
 
 
 
Överdirektör    Kimmo Viertola 
 
 
 
 
Ledande sakkunnig   Jari Punkari 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
5 https://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing-documentation-and-country-by-country-reporting-action-13-2015-
final-report-9789264241480-en.htm 



 
  

 4(4) 

 
 

  

 
FÖR KÄNNEDOM:  Styrelseordförandena för de statligt ägda bolagen 


