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Fortum veronmaksajana 2016

Periaatteenamme on hakea yksinkertaisia, kustannustehokkaita 
ja kestäviä ratkaisuja verotukseen. Tavoitteena on varmistaa 
investointien toteutuminen, toimintojen joustavuus ja tehokkuus 
sekä osakkeenomistajille maksettavat osingot. 

Energiasektori, mukaan lukien Fortum, on keskellä muutosta. 
Globaalit megatrendit kuten ilmastonmuutos, uudet teknologiat, 
muutokset kuluttajakäyttäytymisessä sekä resurssitehokkuus 
vaikuttavat energiasektoriin maailmanlaajuisesti. Koska Fortum 
toimii pääomavaltaisella alalla, toiminnan ennakoitavuus on 
tärkeää, jotta voimme rahoittaa toimintaamme tehokkaasti ja 
turvallisesti. 

toteuttamaan investointimme sekä hallitsemaan rahoitusriskejä 
tehokkaasti kaikissa toimintamaissamme. Rahoitus, joka luo 
perustan kaikille liiketoiminnoillemme, on yksi harvoista todella 
kansainvälisistä näkökulmista Fortumin verotuksellisessa profiilissa. 
Paikallisesta liiketoiminnasta syntyvistä tuotoista maksetaan verot 
aina paikallisesti myös rahoituksen osalta. Näin ollen meille on 
tärkeää toimintaympäristöjemme ennustettavuus ja pysyvyys.

Fortumin maksamien verojen määrä ja luonne näkyy 
kokonaisverokontribuutiossamme, joka vuonna 2016  oli 741 (2015: 
765) miljoonaa euroa, josta 365 (2015: 413) miljoonaa euroa oli 
maksettavia veroja ja 376 (2015: 352) miljoonaa euroa tilitettäviä 
veroja. Suomi, Ruotsi ja Venäjä ovat suurimmat tuotantomaamme. 
Vuonna 2016 tilikaudelta maksettavat verot olivat Suomessa 101 
(2015: 130) miljoonaa euroa, Ruotsissa 201 (2015: 210) miljoonaa 
euroa ja Venäjällä 23 (2015: 23) miljoonaa euroa. 

Tilikaudelta maksettavat verot sisältävät tuloverot (pois lukien 
laskennalliset verot) tuotantoverot, työllistämiseen liittyvät verot, 
omaisuuteen liittyvät verot ja yrityksen kuluksi kirjatut välilliset verot. 
Tilikaudelta tilitettäviä veroja ovat arvonlisävero, palkoista perittävät 
ennakonpidätykset, asiakkailta perityt valmisteverot  ja lähdeverot.

Tuloverot maksetaan verotettavasta voitosta. Fortum maksaa 
myös muita veroja, jotka perustuvat esimerkiksi polttoaineen 
käyttöön, jätteisiin, tuotantokapasiteettiin tai kiinteistön arvoon.
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Verot kattavat koko arvoketjun

Fortum toimii yli 15 maassa. Liiketoimintamme perustuu 
pääasiassa paikallisten polttoaineiden ja energianlähteiden 
käyttämiseen, paikalliseen tuotantoon, paikalliseen lämmön 
jakeluun ja energian myymiseen paikallisille asiakkaille. 
Liiketoiminnan tuotto syntyy siten myös tyypillisesti paikallisesti.

Verotus on aina seurausta liiketoiminnasta ja ratkaisut 
perustuvat sen vuoksi aina liiketoiminnan päätöksiin ja tarpeisiin. 
Meille tämä tarkoittaa, että pitkän elinkareen investointimme, 
paikallisesti asetetut hintatasot ja rahoituksen tehokkuus 
vaikuttavat aina verotukseen.  Meille on tärkeää, että pystymme 
tehokkaasti harjoittamaan ja rahoittamaan liiketoimintaamme, 

Maksettavat verot, milj. euroa ja %

 Tuloverot, 48; 13,2 %
 Tuotantoverot, 141; 38,6 %
 Työllistämiseen liittyvät verot, 

19; 5,2 %
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154; 42,2 %
 Yrityksen kuluksi kirjatut välilliset 

verot, 3; 0,8 %

365 milj. 
euroa
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Vaativa ja epävarma 
verotusympäristö vuonna 2016
Toimintaympäristöön vaikuttivat maailmanlaajuiset 
makrotalouden ongelmat ja niihin liittyen julkisen rahoituksen 
kriisit. Monissa Fortumin toimintamaissa energiasektorin 
verotusta on kiristetty ja verolainsäädäntöä muutettu nopeammin 
kuin koskaan ennen. Energiasektorin verot, kuten kiinteistöverot 
ja tuotantoverot, eivät perustu tulokseen ja ne ovat yksi 
suurimmista sähköntuotannon kustannuksista. Näiden verojen 
merkittävät korotukset yhdistettynä matalaan sähkön hintaan, 
uhkaavat heikentää energiayhtiöiden kannattavuutta, Fortum 
mukaan lukien. Joissakin tilanteissa hyvin korkeat tulokseen 
perustumattomat verot voivat tehdä osan liiketoiminnasta 
taloudellisesti kestämättömäksi. 

Muuttuva sääntely ja  huomion keskittyminen erityisesti niin 
kutsuttuun aggressiiviseen verosuunnitteluun heikentää kaikkien 
liiketoimintojen ennakoitavuutta ja vakautta. Esimerkiksi OECD:n 
BEPS-työ, EU Komission veronkiertodirektiivi ATAD ja EU:n 
tilinpäätösdirektiivi tulevat muuttamaan olemassa olevia sääntöjä, 
toimintaperiaatteita ja jopa verotuksen perusteita. Tämä luo 
haasteita erityisesti Fortumin liiketoiminnan kaltaiselle pitkän 
aikavälin liiketoiminnalle, koska säädösten soveltuvuudesta ja 
tulkinnasta ei ole selvyyttä. Ohjeistuksen ja varmuuden saaminen 
tulevalle verokohtelulle saattaa pahimmassa tapauksessa viedä 
vuosia. Uuden sääntelyn tarkoitus ei ensisijassa ole keskittynyt 
Fortumin kaltaisen yhtiön liiketoimintaan, jossa tuotot syntyvät 
lähtökohtaisesti paikallisesti. Tästä huolimatta näemme, että 
uudet säädökset tulevat vaikuttamaan myös meihin. Fortum 
hallitsee uusien säädöksien aiheuttamia haasteita kehittämällä 
edelleen riskien tunnistamista, parantamalla valmiuksia 
verotarkastuksiin jo liiketoimintaprosessin varhaisessa vaiheessa 
ja parantamalla viestintää veroviranomaisten kanssa.

Fortumin verotuksen toimintaperiaatteet
Fortumin verotuksen toimintaperiaatteiden mukaisesti veroja tulee 
käsitellä osana liiketoimintaprosessia. Sen vuoksi veroasioiden 
johtaminen perustuu Fortumin operatiiviseen strategiaan ja 
osingonjakopolitiikan mukaiseen tavoitteeseen suojata emoyhtiön 
osingonmaksukykyä.

Puolet vuonna 2016 maksamistamme veroista (192 
milj. euroa kaikkiaan 365 miljoonasta eurosta) oli 
kiinteistöveroja ja ydinvoiman kapasiteettiveroa 
Ruotsissa, mutta tämä tulee muuttumaan 
Ruotsin hallituksen syyskuussa 2016 tekemän 
budjettiehdotuksen myötä.

 Budjettiehdotus sisältää aikataulun vesivoiman 
kiinteistöveron alentamiselle ja ydinvoiman 
kapasiteettiveron asteittaiselle poistamiselle tulevien 
vuosien aikana. Vesivoiman kiinteistöveroa alennetaan 
neljässä vaiheessa vuoteen 2020 mennessä, ja ydinvoiman 
kapasiteettiveroa alennetaan heinäkuusta 2017 lähtien ja se 
poistetaan vuodesta 2018 alkaen.
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Verosuunnittelulla tuetaan liiketoiminnan tehokkuutta ja 
tuottavuutta, luoden omistajille lisäarvoa noudattaen kuitenkin 
samalla olemassa olevia säädöksiä. Varmistamme näin, että 
laskemme, raportoimme ja maksamme veromme viranomaisille 
asianmukaisesti sidosryhmiemme ja yhteiskunnan etujen 
mukaisesti. 

Noudatamme lakeja kaikessa toiminnassamme ja 
periaatteemme on olla avoimia ja läpinäkyviä veroviranomaisille 
kaikissa toimintamaissamme. Noudatamme myös Suomen 
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston antamaa 
ohjeistusta. Koska toimintamme on pääomavaltaista ja 
jokaisen investoinnin elinkaari on pitkä, meille on tärkeää, että 
sekä kansallinen että paikallinen lainsäädäntö, samoin kuin 
veroviranomaisten tulkinnat ja päätökset kaikilla tasoilla, ovat 
ennustettavia ja läpinäkyviä. Noudatamme olemassa olevia 
säädöksiä, kuten markkinaehtoista hinnoittelua sisäisissä 
transaktioissa (markkinaehtoperiaate). Maksamme verot siihen 
maahan, jossa liiketoimintamme sijaitsee ja tulos syntyy, 
paikallisten säännösten mukaisesti.

Veroihin liittyvien riskien hallinta – Arvioimme säännöllisesti 
liiketoimintamme verotukseen liittyviä epävarmuustekijöitä ja 
raportoimme veroihin liittyvät riskit sekä niiden hallinnan ja 
varmennuksen vuosittain tarkastus- ja riskivaliokunnalle. Vuonna 
2016 tehty riskianalyysi osoitti, että siirtohinnoitteluun liittyvät 

Tulokseen perustumattomat verot muodostavat suurimman 
osan maksettavista veroistamme. Näin maksamiemme 
verojen määrä suhteessa tilinpäätöksen osoittamaan voittoon 
(kokonaisverokanta) kasvaa, jos tuloksemme heikkenee. Nykyisistä 
sähkön alhaisista hinnoista johtuen, tulokseen perustumattomat 
verot muodostavat entistä suuremman osan liiketoimintamme 
kuluista. Tämä oli tilanne vuonna 2016. Tuottavuuteen 
perustumaton korkea verorasitus voi olla este taloudellisesti 
kannattavalle liiketoiminnalle. 

Fortumilla on paikallista toimintaa 
ja yhtiö maksaa veroja yli 15 maassa.
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uudet dokumentaatiovaatimukset, Suomen kiinteistöverotuksen 
kehitys ja verotukseen liittyvät sisäiset kontrollit tarvitsevat 
enemmän huomiota tulevaisuudessa. Riskien pienentämiseksi 
pyrimme tuomaan veroasiat ja erityisesti dokumentaatioon 
liittyvät asiat osaksi liiketoimintaprosessejamme. Lisäksi pyrimme 
parantamaan veroihin liittyvää viestintäämme sekä johdon 
tietoisuutta veroasioista.

Konsernin verotiimi johtaa, hallinnoi ja ratkaisee verotukseen 
liittyviä epävarmuustekijöitä tavoittelemalla liiketoimintojemme 
verotuksen hyvää ennakoitavuutta kaikissa toimintamaissamme. 
Tämä tarkoittaa, että tulkinnanvaraisissa asioissa käymme 
toimintamaidemme veroviranomaisten kanssa ennakoivia 
keskusteluja tai kysymme selvityksiä asiantuntijoilta epäselvien 
laintulkintojen osalta. Kiinnitämme myös erityistä huomiota 
veroilmoitustemme oikeellisuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä 
keskustelemme veropositioistamme veroviranomaisten kanssa.

Hallintomalli veroasioissa – Konsernin verojohtaja vastaa 
verotuksesta ja toimeenpanee veroihin liittyvät toimenpiteet. 
Hänen tehtävänsä on myös varmistaa, että veroasioita tukevat 
toimintaperiaatteet ja käytännöt ovat olemassa, niitä ylläpidetään ja 
noudatetaan yhteneväisesti kaikissa toimintamaissamme. Verojohtaja 
on lisäksi vastuussa siitä, että konsernin verotiimillä on tarvittava 
asiantuntemus ja kokemus näiden käytäntöjen toimeenpanemiseksi.

Konsernin verojohtaja toimii konsernin talousjohtajan 
alaisuudessa. Fortumin hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta 
seuraa myös säännöllisesti verotukseen liittyviä kysymyksiä, kuten 
edellä kuvattua verostrategiaa, oikeusprosesseja ja riskejä. Oheisessa 
kaaviossa on esitetty konsernin verotiimin organisaatio ja päätehtävät.

Läpinäkyvyys ja suhteet hallintoon – Fortumin 
veroraportoinnissa olemme sitoutuneet varmistamaan, että 
sidosryhmämme voivat ymmärtää verotukseemme liittyvät 
tärkeät tekijät, ja että raporttimme antama informaatio on 
oleellista ja oikeaa. Olemme julkaisseet verojalanjälkemme 
osana vuosiraportointia vuodesta 2012 lähtien. Suomen valtio 
on Fortumin suurin omistaja, ja noudatamme valtionneuvoston 
kanslian omistajaohjausosaston valtioenemmistöisille yhtiöille 
antamaa vuoden 2016 ohjeistusta verojen raportoinnissa. Pyrimme 
tehokkaaseen yhteistyöhön viranomaisten kanssa olemassa olevien 
säännösten selkeyttämiseksi, jotta voimme vastata mahdollisiin 
haasteisiin oikea-aikaisesti ja välttää yllätykset.

Talousjohtaja

Toimitusjohtaja

Hallitus

Verojohtaja

Tax manager, 
Planning

Tax manager, 
Compliance

Tax manager,
Internal control

Tax manager, 
Reporting

Tax manager, 
Stakeholder 
information

Tax manager, 
Controversy

Tax manager, 
Indirect taxes and 
non-income taxes

Tarkastus-
ja riskivaliokunta

Uskomme, että läpinäkyvyys on tärkeää sekä ulkoisille että 
sisäisille sidosryhmille. Verojalanjälkeä koskevassa viestinnässämme 
pyrimme avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja johdonmukaisuuteen. 
Kehitämme verojalanjälkemme raportointia kertoaksemme 
mahdollisimman selkeästi meistä veronmaksajana, verojen 
vaikutuksesta liiketoimintaamme ja yhteisöihin, joissa toimimme.

Olemme Fortumilla huomanneet, että sidosryhmämme 
haluavat enemmän tietoa verotuksestamme ja 
raportointimme pyrkii vastaamaan siihen. Raportoimme 
sekä efektiivisen verokantamme että kokonaisverokantamme. 
Omistajaohjausosaston vuoden 2016 ohjeen mukaisesti 
noudatamme taloudellisessa raportoinnissa 
olennaisuusperiaatetta eli julkaisemme tilinpäätöksessämme 
verotietoja merkittävimmistä toimintamaistamme. Tässä 
raportissa kerromme yksityiskohtaisemmat verotukseen 
liittyvät tiedot suurimmasta osasta toimintamaitamme. Lisäksi 
raportoimme tietoa yhtiöistämme, jotka on rekisteröity EU:n, 
OECD:n ja Global Forumin veroparatiiseiksi katsomissa maissa. 
Kerromme myös verotukseen liittyvistä olennaisista päätöksistä 
kuten esimerkiksi verotarkastuksista ja -valituksista. 

Yhtiörakenne ja konsernin sisäinen rahoitus
Strategian ja osinkopolitiikan tukemiseksi Fortum pyrkii 
yhtiörakenteensa avulla hallitsemaan erilaisia taloudellisia riskejä, 
varmistamaan toimintojensa ja investointiensa luotettavan ja 
tehokkaan rahoituksen sekä vahvistamaan emoyhtiön taloudellista 
asemaa ja osingonmaksukykyä osinkopolitiikan mukaisesti. 
Rahoitus- ja holdingtoimintomme sijaitsevat EU:n alueella maissa, 
joissa toimintaympäristö on ennakoitavaa. Suomessa emoyhtiö 
omistaa suomalaiset yhtiömme. Ruotsin holdingyhtiö omistaa 
ruotsalaiset yhtiömme ja Hollannin holdingyhtiö omistaa pääosin 
muiden maidemme yhtiöt. Verot maksetaan omistusrakenteesta 
riippumatta siinä maassa, jossa tuoton perustana oleva 
toimintakin on.

Kehitämme jatkuvasti yhtiörakennettamme tehokkuuden, 
varmuuden ja kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Osana tätä 
työtä olemme vuonna 2016 lopettaneet tai olemme lopettamassa 
yhtiöitämme esimerkiksi Suomessa, Ruotsissa, Luxemburgissa, 
Puolassa ja Irlannissa.



5

Fortum julkaisee verotietoja myös osana tilinpäätöstään. 
Tilinpäätöksen liitetiedoissa eritellään tuloslaskelman veroja 
sekä taseen laskennallisia verosaatavia- ja velkoja. Alla on 
esitetty merkittävimmät kohdat tilinpäätöksen veroliitetiedoista 
ja selvitykset joidenkin lukujen perusteista. Lisätietoja 
konsernitilinpäätöksen liitetiedosta 13 Tuloverot ja liitetiedosta 29 
Laskennalliset verot.

Alla oleva taulukko selvittää, miksi vero konsernin tuloksesta 
ennen veroja eroaa Suomen nimellisen verokannan mukaan 
lasketusta veron määrästä.

Tuloverokanta
Milj. euroa 2016 % 2015 %
Tulos ennen veroja 595 -305
Vero laskettuna Suomen 
nimellisellä verokannalla

-119 20,0 61 20,0

Suomen ja ulkomaisten 
verokantojen ja -säännösten 
erot

16 -2,7 23 7,6

Verovapaat tuloerät 0 0,0 1 0,2
Verovapaat myyntivoitot 4 -0,7 2 0,7
Verotuksessa 
vähennyskelvottomat kulut

-5 0,8 -2 -0,6

Osuus osakkuus- ja 
yhteisyritysten voitoista

30 -5,0 5 1,7

Osingonjakoon liittyvät verot -8 1,4 -7 -2,2
Verotappioiden laskennallisten 
verojen uudelleenarviointi

-6 1,0 -1 -0,4

Muut erät 0 0,0 -1 -0,4
Edellisiin tilikausiin perustuva 
verojen korjaus

-2 0,3 -3 -1,1

Tuloverot -90 15,2 78 25,4

Vuoden 2016 efektiivinen tuloverokanta tuloslaskelman 
mukaan oli 15,2 % (2015: 25,4 %). Tuloslaskelman verokantaan 
vaikuttaa aina se, että osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta 
lasketaan verojen jälkeen. 

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta vaikutti vuonna 
2016 efektiiviseen tuloverokantaan alentavasti 5 %. Vuoden 2016 

Verotiedot tilinpäätöksen liitetiedoissa

vertailukelpoinen efektiivinen tuloverokanta, ilman osuutta 
osakkuusyritysten ja yhteisyritysten voitoista ja verovapaita 
myyntivoittoja, oli 20,0 % (2015: 23,5 %).

Verotuksen keskeiset tunnusluvut, %
2016 2015 2014

Efektiivinen tuloverokanta 15,2 % 25,4 % 11,6 %
Painotettu keskimääräinen tuloverokanta 20,2 % 20,2 % 21,0 %
Vertailukelpoinen efektiivinen 
tuloverokanta

20,0 % 23,5 % 18,0 %

Kokonaisverokanta 40,0 % N/A 30,0 %
Vertailukelpoinen kokonaisverokanta 47,5 % N/A 41,9 %

Efektiivinen tuloverokanta ja vertailukelpoinen efektiivinen 
tuloverokanta perustuvat tuloslaskelmaan kirjattuun tuloveroon, 
johon sisältyy laskennallisten verojen muutos. Kun voitto ennen 
veroja on lähellä nollaa tai negatiivinen, kokonaisverokanta ei anna 
oikeaa kuvaa verotaakasta. Sen takia kokonaisverokanta ei sovellu 
vuodelle 2015.

Laskennalliset verot taseessa
Laskennalliset verot kuvaavat kulujen kirjanpidollisen ja 
verotuksellisen ajallisen käsittelyn eroja. Nämä ajalliset 
käsittelyerot muodostavat laskennalliset verosaamiset ja -verovelat, 
joista Fortumille merkittävimmät on selvitetty alla: 

Laskennalliset verot taseessa

Milj. euroa
01/01 
2016 Muutos

31/12 
2016

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -551 -167 -717
Eläkevelvoitteet 11 4 14
Varaukset 14 6 20
Johdannaisinstrumentit -42 78 36
Vahvistetut tappiot ja käyttämättömät 
hyvitykset 

146 -46 100

Muut erät 18 -23 -4
Laskennalliset verovelat netto -404 -146 -550

Vuonna 2016 laskennalliset verovelat liittyivät pääasiassa 
kiinteistöihin, voimalaitoksiin ja muuhun omaisuuteen Suomessa, 
Ruotsissa ja Venäjällä. Vuonna 2016 erityisesti Ruotsissa ja 
Venäjällä käytettiin osa vahvistettuihin verotappioihin liittyvistä 
laskennallista verosaamisista. Laskennallinen verosaaminen 
Ruotsissa liittyi vuoden 2015 verotukselliseen tappioon, joka 
johtui pääasiassa Oskarshamnin 1- ja 2-ydinvoimayksiköiden 
ennenaikaiseen sulkemiseen liittyvästä alaskirjauksesta.  
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Case: 

Tuloverojen maksamisen ajoitus

Investoinnit – veropoistot. Investoimme tuotantoomme 
liittyvään omaisuuteen ja poistamme ne kirjanpidossa tasaisesti 
vaikutusaikanaan, joka voi olla useita vuosia. Joissakin 
maissa omaisuus voidaan poistaa verotuksessa lyhemmässä 
ajassa tai voidaan hyödyntää etupainotteisia poistoja. Nämä 
pienentävät lähitulevaisuuden verokulua, mutta kasvattavat 
verokulua myöhempinä vuosina. Tällaiset nopeutetut veropoistot 
kannustavat investointien tekemiseen jaksottamalla tuloveron 
maksamisen omaisuuden koko käyttöajalle, jonka aikana 
tehdyistä investoinneista saadaan tuottoa. Tulevien verojen 
maksu kirjataan taseeseen laskennallisena verovelkana. 

Veropoistojen ajoitus voi johtaa siihen, että tietyistä projekteista 
maksetaan vähän veroa ensimmäisinä vuosina, mutta verotettava 
tulo lisääntyy tulevina vuosina. Investointeihin liittyvien verojen 
maksua pitäisi katsoa kokonaisuutena koko investoinnin elinaikana 
eikä vain yhden tai muutaman vuoden ajanjaksolla.

Verotappiot ja muut vaikutukset. Mikäli yhtiön kannattavuus 
on huono, yhtiö voi tehdä (vero)tappioita, joita ei voida 
hyödyntää samana vuonna, mutta jotka voidaan siirtää 
eteenpäin ja käyttää myöhemmin pienentämään verotettavaa 
tuloa. Konkreettisena esimerkkinä verotappioista on meillä 
OKG:n ydinvoimalan kahden yksikön alaskirjaus Ruotsissa 
vuonna 2015. Alaskirjauksesta seurasi suuret verotappiot, joiden 
hyödyntämiseen voi kulua useita vuosia kunnes kannattavuus 
Ruotsissa jälleen paranee. Tulevat vähennykset tuloverojen 
maksuissa on kirjattu taseeseen laskennallisena verosaamisena 
(tai laskennallisen verovelan pienentämisenä).

Niinä vuosina, kun yhtiöllä on verotettavaa tuloa, se voi käyttää 
edellisten vuosien verotappioita pienentämään kyseessä olevan 
vuoden verotettavaa tuloa, jolloin maksettavan tuloveron määrä 
pienenee.
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Toimintamaat
Suomi*) Ruotsi****) Venäjä Puola Viro

Milj. euroa 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014
Tilikaudelta maksettavat verot
Tuloverot 21 66 89 1 -1 9 3 3 3 4 2 1 1 2 2
Tuotantoverot 54 46 45 83 83 82 2 2 2 1 1 1 0 0 0
Työllistämiseen liittyvät verot 3 3 3 8 10 11 3 4 4 1 1 1 1 1 1
Omaisuuteen liittyvät verot 23 13 13 109 118 124 15 13 15 6 5 5 0 0 0
Yrityksen kuluksi kirjatut välilliset verot 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 101 130 152 201 210 226 23 23 24 12 10 8 2 3 3

Toiminnassa käytettävät varat **)  ***) 3 958 3 051 3 417 4 341 4 559 7 005 2 967 2 347 2 444 513 350 342 196 196 199
Korolliset lainasaamiset **) 522 862 1 648 860 775 1 740 0 0 3 2 0 0 0 0 0
Työntekijöiden määrä 2 029 1 959 2 040 724 618 1 201 3 745 4 126 4 213 894 586 603 201 214 206
Efektiivinen tuloverokanta 34,5 % 20,2 % 13,5 % -20,9 % 21,1 % -26,8 % 19,1 % 18,9 % 18,2 % 15,0 % 22,1 % 11,1 % 28,1 % 30,9 % 16,0 %
Kokonaisverokanta 72,6 % 59,9 % 24,9 % 81,8 % N/A 82,4 % 10,5 % 11,8 % 13,9 % 34,8 % 43,6 % 35,5 % 18,2 % 30,8 % 14,5 %

Tilikaudelta tilitettävät verot
Arvonlisäverot, netto 13 15 11 0 0 0 48 22 9 18 9 11 5 5 2

Arvonlisäverot, myynnit 351 311 323 292 344 355 240 244 311 105 51 51 18 19 20
Arvonlisäverot, hankinnat 338 295 311 309 527 378 192 222 303 87 42 40 13 13 18

Palkoista perittävät ennakonpidätykset 42 43 44 12 13 16 7 8 9 3 3 3 2 2 2
Valmisteverot 4 7 6 152 151 149 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Lähdeverot 53 59 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 112 125 118 165 163 164 55 30 18 23 12 15 7 7 4

*) Omaisuuteen liittyvät verot Suomessa 2016 sisältävät 9 miljoonaa euroa varainsiirtoveroa. 

**) Eliminoinnit eivät sisälly taulukon lukuun 

***) Vuodesta 2016 eteenpäin Fortum esittää nettovarallisuuden sijaan vertailukelpoisen nettovarallisuuden (katso liite 5 konsernitilinpäätöksessä). 

****) Toiminnassa käytettävät varat, korolliset lainasaamiset ja työntekijöiden määrä sisältävät vuonna 2014 Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan. 

Fortumin verotuksen keskeiset 
tunnusluvut ja maakohtainen verotus
Valtioneuvoston kanslian omistajanohjausosaston 
valtionomisteisille yhtiöille vuodelle 2016 antaman ohjeistuksen 
mukaisesti Fortum on valinnut raportoitavaksi verotuksen 
tunnusluvut, jotka kuvaavat toimialan luonnetta ja siihen 

kohdistuvaa verotusta. Koska toimintamme on pääomavaltaista ja 
investointien elinkaari on pitkä, nettovarallisuus kuvaa parhaiten 
arvonluontiamme jokaisessa maassa. Liiketoimintamme ei 
ole työvoimavaltaista eikä liikevaihto myöskään anna parasta 
kuvaa arvonmuodostuksen perusteista. Näin ollen esitämme 
alla olevassa taulukossa toiminnassa käytettävät varat samoin 

kuin tilikaudelta maksettavat verot ja tilikaudelta tilitettävät 
verot yhdeksän merkittävimmän maan osalta. Varmistaaksemme 
arvonmuodostuksen paremman ymmärrettävyyden, ilmoitamme 
korkoa tuottavat lainasaamiset, koska rahoitus on olennaista 
liiketoimintojemme menestykselle. Mielestämme tämä on 
ratkaiseva tekijä liiketoimintojemme arvonluonnissa.
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Alankomaat Irlanti Belgia Luxemburg Muut maat
Milj. euroa 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014
Tilikaudelta maksettavat verot
Tuloverot 8 19 32 4 0 2 6 13 4 0 0 0 1 1 7
Tuotantoverot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Työllistämiseen liittyvät verot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
Omaisuuteen liittyvät verot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Yrityksen kuluksi kirjatut välilliset verot 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Yhteensä 9 20 33 4 0 2 6 13 4 0 0 0 5 4 12

Toiminnassa käytettävät varat **)  
***) 8 6 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 449 277 294
Korolliset lainasaamiset **) 9 442 9 804 11 185 9 827 6 478 3 580 2 069 947 1 792 2 3 024 7 420 60 53 40
Työntekijöiden määrä 10 5 5 2 2 2 2 2 1 1 1 2 500 322 319
Efektiivinen tuloverokanta 46,7 % 30,8 % 24,1 % 1,6 % -36,6 % 1,8 % 24,8 % 28,0 % 15,5 % 155,9 % 50,0 % 45,5 % 8,0 % 3,0 % 6,4 %
Kokonaisverokanta 31,8 % 26,4 % 24,7 % 3,8 % 0,4 % 1,7 % 9,8 % 11,1 % 6,1 % 136,4 % 52,8 % 48,6 % 8,3 % 7,9 % 8,2 %

Tilikaudelta tilitettävät verot
Arvonlisäverot, netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 11

Arvonlisäverot, myynnit 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 27 50
Arvonlisäverot, hankinnat 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 18 40

Palkoista perittävät ennakonpidätykset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4
Valmisteverot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Lähdeverot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 17

**) Eliminoinnit eivät sisälly taulukon lukuun 

***) Vuodesta 2016 eteenpäin Fortum esittää nettovarallisuuden sijaan vertailukelpoisen nettovarallisuuden (katso liite 5 konsernitilinpäätöksessä). 

Yllä oleva taulukko kuvastaa nykyisiä haasteellisia sähkö- 
ja rahoitusmarkkinoita samoin kuin verotuksellista 
toimintaympäristöä. Sähkön alhainen hinta ja tulokseen 
perustumattomien verojen suuri määrä heikentävät tulosta 
etenkin Suomessa ja Ruotsissa, mikä näkyy kyseessä olevien 
maiden korkeissa kokonaisveroasteissa. Olemme järjestäneet 
liiketoimintojemme rahoituksen niin, että se suojaa 
osingonmaksukykyämme. Samalla se suojaa myös veropohjaa 
Suomessa. Koska osa markkinariskistä on realisoitunut, se näkyy 
rahoitustoimintojemme pienentyneinä veroina. Luxemburgin 
ja Irlannin verokannat johtuvat kertaluonteisista eristä liittyen 
konsernin sisäisen rahoituksen uudelleenjärjestelyihin.  

Muut maksut yhteiskunnalle
Maksettavien ja tilitettävien verojen lisäksi maksamme 
yhteiskunnalle muita pakollisia veroluonteisia maksuja, jotka eivät 
ole korvausta saaduista tavaroista tai palveluista. Vuonna 2016 
maksoimme esimerkiksi 38 (2015: 39) miljoonaa euroa työnantajan 
lakisääteisiä eläkemaksuja.

Olemme myös merkittävä osingonmaksaja. Fortumin hallitus 
esittää vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuonna 2017 
maksettaisiin osinkoa 977 (2016: 977) miljoonaa euroa. Suomen 
valtion osuus tästä olisi noin 496 (2016: 496) miljoonaa euroa.

Käynnissä olevat verovalitukset 
Kuten alla olevassa laatikossa on kerrottu, lainsäädännön 
epäselvyys ja verosäännösten tulkintojen muutokset voivat 

aiheuttaa pitkän viivästyksen transaktion ajankohdan ja sen 
ajankohdan välillä, kun transaktion verokäsittely saadaan 
selvitettyä veroviranomaisen kanssa. 

Fortumissa oli vuonna 2016 useita verotarkastuksia. Fortum 
on saanut tuloverotusta koskevia jälkiverotuspäätöksiä Ruotsissa 
vuosilta 2009-2014, Suomessa vuodelta 2007 ja Belgiassa 
vuosilta 2008-2012. Olemme valittaneet jälkiveropäätöksistä. 
Suomessa Fortum on saanut joulukuussa 2016 positiivisen 
lainvoimaisen päätöksen odotustemme mukaisesti. Lainopillisten 
arviointien ja lausuntojen perusteella tilinpäätökseen ei 
ole tehty jälkiverotuspäätöksistä varauksia. Lisätietoja 
konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 38 Oikeudenkäynnit ja 
viranomaismenettelyt.
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Tiedot veroparatiiseiksi katsottuihin 
maihin rekisteröidyistä yrityksistä
EU, OECD ja Global Fortum ovat julkaisseet mustan listan 
veroparatiiseiksi katsomistaan maista. Fortumilla on 
vakuutusteknisistä syistä kokonaan omistettu captive-
vakuutusyhtiö Guernseyllä. Lisäksi meillä on osuus Nature 
Elements Asia Renewable Energy and Cleantech Fund L.P. 
-rahastosta Cayman-saarilla. Rahasto investoi tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan. Tuotot molemmista yhtiöistä verotetaan 
normaalisti Suomessa ja vuodelta 2016 maksettiin veroja näihin 
yhtiöihin liittyen 33 000 euroa 20 % verokannan mukaisesti.

Case: 

Investoinnit – verokiistojen kustannukset ja korkokulujen vähennysoikeus

Toimiakseen tehokkaasti ja minimoidakseen rahoituksen riskit, Fortum tarvitsee varmuutta siihen miten investointeja 
ja niihin liittyvää rahoitusta käsitellään verotuksessa. Fortumin kansainvälinen, pitkän aikavälin pääomavaltainen 
liiketoiminta tekee varmuuden saavuttamisesta haasteellisempaa, etenkin investointien rahoittamiseen käytettävien 
lainojen verokohtelun osalta.

Viime vuosina korkokulujen verokohtelu on kiinnittänyt paljon huomiota kansallisesti ja kansainvälisesti. Tämä on johtanut 
epävarmuuteen jopa perinteisten liiketoimintojen ja investointien oikean verokohtelun määrittelemisessä.

Tämä sääntöjen epäselvyys ja muuttuminen sekä vieläkin epäselvemmät tulkinnat, ilman mahdollisuutta saada 
ennakkopäätöksiä tulevista verokohteluista johtaa suurella todennäköisyydellä verotuksen oikaisuihin ja kalliisiin 
oikeudenkäyntiprosesseihin. Lopullinen päätös saatetaan saada vasta 8–9 vuotta investointipäätöksen ja veroilmoituksen 
jättämisen jälkeen. Tämä kasvattaa kaksinkertaisen verotuksen riskiä. Yrityksen tulisi pystyä ennustettavasti noudattamaan 
verosäännöksiä jo investointia suunnitellessaan.

Investoinnin verokohtelun epävarmuus saattaa kestää kymmenen vuotta:

Investointi-
päätös

v. 1

Voimalaitoksen
rakentaminen

v. 2–3

Veroviranomaiset
eivät hyväksy

korkojen vähennystä
v. 4

Valitus 
ensimmäisessä
oikeusasteessa

v. 5–6

Valitus 
toisessa

oikeusasteessa
v. 6–7

Lopullinen päätös
vähennys-

kelpoisuudesta
v. 8–9

Fortumin toiminta on kansainvälistä ja siksi kansainväliset 
rahoitustoimintomme sijaitsevat EU-maissa, joiden 
toimintaympäristö on vakaa ja verotus ennakoitavaa. Meillä on 
rahoitus- ja leasingyhtiöitä Belgiassa, Alankomaissa, Irlannissa 
ja Luxemburgissa. Viimeaikaisessa keskustelussa Luxemburg ja 
Irlanti on mainittu veroparatiiseina. Maksamme veroja jokaisessa 
toimintamaassamme paikallisten säännösten ja normaalien 
verokantojen (Alankomaat 25 %, Luxemburg 29 %, Belgia 33,99 
% ja Irlanti 12,5 %) mukaisesti. Maakohtainen luettelo Fortumin 
tytäryhtiöistä segmenteittäin on konsernitilinpäätöksen liitteessä 42 
Tytäryritykset segmenteittäin.
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Käsite Määritelmä
Yrityksen tulovero Kaikki verot, jotka perustuvat yhtiön verotettavaan voittoon sekä tilapäisiin eroihin kirjanpitoarvojen 

ja verotuksellisten arvojen välillä IFRS-standardin IAS12 mukaisesti.
Kauden vero Yrityksen tulovero, joka perustuu tilikauden verotettavaan voittoon IFRS-standardin IAS12 

mukaisesti.
Laskennallinen vero Yrityksen tulovero, joka perustuu tilapäisiin eroihin kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen 

välillä IFRSstandardin IAS12 mukaisesti.
Efektiivinen tuloverokanta Tuloverot / Voitto ennen veroja
Vertailukelpoinen efektiivinen tuloverokanta Tuloverot – verokannan muutosten vaikutukset / Voitto ennen veroja ilman osakkuusyhtiöiden ja 

yhteisyritysten voittoja ja verottomia myyntivoittoja tai -tappioita
Painotettu keskimääräinen tuloverokanta Yhteenlaskettu summa jokaisen konsernin toimintamaan suhteellisesti painotetusta osuudesta 

tuloksesta ennen veroja kerrottuna kyseisen maan nimellisellä verokannalla.
Konserni/Fortum-konserni Fortum Oyj tytäryhtiöineen ja Fortum-konsernin osakkuusyhtiöt ja yhteisyritykset.
Välillinen vero Vero, joka yhtiön on maksettava julkishallinnolle toisen luonnollisen tai juridisen henkilön puolesta.
Voitto ennen veroja Tilinpäätökseen kirjattu voitto ennen yrityksen tuloverojen vähentämistä.
Vero Rahamäärä, joka on lain tai sopimuksen nojalla maksettava julkishallinnolle ilman, että siitä 

saadaan vastikkeeksi palvelua, ja joka on esimerkiksi yrityksen tuloveroa, tuotantoveroa, 
kiinteistöveroa, työnantajaveroa, arvonlisäveroa, varainsiirtoveroa tai muuta pakollista maksua.

Maksettavat verot Verot, jotka yhtiön on maksettava tilikaudelta julkishallinnolle suoraan tai välillisesti yhtiön omasta 
puolesta. Tilikaudelta maksettavat verot sisältävät yhtiön tuloveron (ilman laskennallisia veroja) 
lisäksi tuotantoverot, työllistämiseen liittyvät verot, omaisuuteen liittyvät verot ja yrityksen kuluksi 
kirjatut välilliset verot. Tuotantoverot sisältävät myös osakkuusyhtiöiltä ostettuun sähkön hintaan 
sisältyvät verot.

Tilitettävät verot Vero, joka yhtiön on maksettava julkishallinnolle toisen luonnollisen tai juridisen henkilön puolesta. 
Tilitettävät verot sisältävät arvonlisäveron, sähkön hinnassa asiakkailta perittävät valmisteverot, 
palkoista perittävät ennakonpidätykset ja lähdeverot.

Kokonaisverokanta Maksettavat verot / Voitto ennen veroja lisättynä liikevoittoa rasittavilla veroilla
Vertailukelpoinen kokonaisverokanta Maksettavat verot / Voitto ennen veroja lisättynä liikevoittoa rasittavilla veroilla ja vähennettynä 

osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten voitoilla sekä verovapailla myyntivoitoilla tai -tappioilla
Muut maksut yhteiskunnalle Muut pakolliset veronluonteiset maksut, jotka eivät ole korvausta saaduista tavaroista tai 

palveluista
Toiminnassa käytettävät varat Korottomat varat sekä korolliset varat liittyen Valtion ydinjätehuoltorahastoon (korottomat 

varat eivät sisällä rahoitukseen ja veroihin liittyviä eriä sekä varoja, jotka syntyvät tulevaisuuden 
kassavirtoja suojaavien johdannaissopimusten käypään arvoon arvostamisesta)

Fortumin verojalanjälki – tärkeimmät käsitteet
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