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Gentin valitustuomioistuin Belgiassa on tänään antanut myönteisen päätöksen koskien Fortumin vuoden 2008 tuloverotusta Belgiassa.

Päätös koskee belgialaisen rahoitusyhtiö Fortum EIF NV:n saman konsernin ruotsalaisyhtiölle myöntämiä lainoja, joilla rahoitettiin Venäjällä
tehty yrityskauppa. Veroviranomaisen mukaan Fortum EIF ei olisi saanut hyötyä Belgian lakien sallimasta oman pääoman laskennallisesta
korkovähennyksestä. Fortum oli tyytymätön veroviranomaisen tulkintaan ja valitti päätöksestä.

Tammikuussa 2016 Fortum sai myönteisen päätöksen Antwerpenin valitustuomioistuimelta. Tuomioistuin katsoi, että Fortum EIF on
perustettu liiketoiminnallisista tarpeista rahoitusriskien hallintaa varten. Veroviranomainen oli tyytymätön päätökseen ja jätti valituksen
korkeimpaan oikeuteen (Hof van Cassatie) vuonna 2016. Huhtikuussa 2019 korkeimman oikeuden julkisasiamies antoi asiassa Fortumille
myönteisen ratkaisuehdotuksen. Toukokuussa 2019 korkein oikeus kuitenkin kumosi Antwerpenin valitustuomioistuimen päätöksen ja
palautti jutun Gentin valitustuomioistuimelle täydellistä uudelleenkäsittelyä varten.

Vaadittujen jälkiverojen määrä on vuoden 2008 osalta 36 miljoonaa euroa. Fortumilla on vireillä vastaavat valitukset myös vuosille 2009-
2012. Fortum arvioi myös näiden valitusten noudattavan nyt saatua päätöstä. Jälkiverojen yhteissumma vuosilta 2008-2012 on 113
miljoonaa euroa. Verot on maksettu ja kirjattu tuloverosaamisiin.

Belgian veroviranomainen voi valittaa valitustuomioistuimen päätöksestä korkeimpaan oikeuteen. Jos päätös jää voimaan, kiistanalaisten
verojen takaisinmaksulla on 113 miljoonan euron positiivinen vaikutus Fortumin kassavirtaan.
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Fortum

Fortum on eurooppalainen energiayhtiö, jolla on toimintaa yli 40 maassa. Toimitamme asiakkaillemme sähköä, kaasua, lämpöä,
jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Haluamme edistää asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa
muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-
päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 19 000 ammattilaistamme sekä yhteinen, noin 69 miljardin euron taseemme takaavat, että meillä on
kokoa, asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä ja
Uniperin osake Frankfurtin pörssissä. www.fortum.fi


