(Ilmestynyt Saksan suomalaisten seurakuntien tiedostuslehdessä
„Rengas“ 02/2005)

Saksassa olevien suomalaisten tahaton veronkierto
Suurimmalla osalla Renkaan lukijoista on verotuksellinen kotipaikka Saksassa ja näin ollen
he ovat Saksassa yleisesti verovelvollisia. Tämä johtaa siihen, että Saksassa verollista tuloa
on ns. maailmantulo eli myös esim. Suomesta saatu tulo. Tällaista suomalaista tuloa on
esim. Pääomatulo (vuokratulo, korko- tai osinkotulo) tai perinnöstä saatu tulo.
Suomella ja Saksalla on keskinäinen sopimus kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi
pääasiassa tulo- ja varallisuusverojen kohdalla. Jos verovelvollinen asuu Saksassa ja
hänellä on tuloja Suomessa, maksaa hän tulolajista riippuen ei lainkaan veroja, lähdeveroa
tai suomalaisen veron kokonaisuudessaan. Useissa tapauksissa voidaan Suomessa
maksettu vero vähentää Saksassa määrätyistä veroista. Verovelvollinen ei joudu
maksamaan täyttä veroa molemmissa sopimusvaltioissa. Saksassa yleisesti verovelvollisen
henkilön on joka tapauksessa ilmoitettava Saksassa veroilmoitusta jättäesään suomalaiset
tulonsa.
Toisinaan suomalaiset tulot jäävät saksalaisessa veroilmoituksessa ilmoittamatta, johtuen
joko tietämättömyydestä tai tietoisesta veronkierrosta. Jo nyt tämä on vaarallista;
suomalaiset ja saksalaiset veroviranomaiset vaihtavat tietyissä tapauksissa tietoja
keskenään. EU-säädös säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta tekee tietojen
vaihdosta automatismin. Tätä säädöstä aletaan soveltaa 1.7.2005. Käytännössä pankkien on
tästä ajankohdasta lähtien automaattisesti ilmoitettava toisen jäsenvaltion luonnollisten
henkilöiden saamien korkotulojen suuruus.
Jos verovelvollinen on jo syyllistynyt veronkiertoon – tahattomasti tai tietoisesti – on hänellä
kaksi mahdollisuutta päästä taas lainkuuliaiseksi kansalaiseksi: ensinnäkin hön voi ilmiantaa
itsensä (Selbstanzeige) veroviranomaisille ja maksaa tähän mennessä kerääntyneet kierretyt
verot. Etuna tässä menettelyssä on, että rikosoikeudellisesti verovelvollista ei tämän jälkeen
enää voida syyttää. Vaihtoehtoisesti voidaan hyötyä Saksassa vielä voimassa olevasta
veroarmahduslaista. Maksamalla yhdellä kerralla 35% veroa tulolajista riippuen 20% - 60%
pimitetyistä tuloista, saadaan nämä tulot taas laillisiksi. Tosin Suomessa jo maksettuja veroja
ei tässä menettelyssä huomioida. Veroarmahduslaki on voimassa vielä 31.3.2005 saakka.
Oma ilmianto vai veroarmahdus – edullisin ratkaisu on laskettava tapauskohtaisesti.
Uuden EU-säännöksen johdosta ei voida enää luottaa siihen, että veronkierto ei tule ilmi..
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