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VESIVOIMA

Fortumille on tärkeää, että sen verotusta koskeva tiedottaminen on 
läpinäkyvää, jotta sidosryhmien on helppo saada tietoa ja ymmärtää 
yhtiön verotusasema. Olemme julkaisseet kokonaisverokontribuutiomme 
vuodesta 2012 alkaen ja kehittäneet raportointiamme merkittävästi 
siitä lähtien. Raportoinnilla voimme lisätä veronmaksua koskevaa 
tiedottamisen läpinäkyvyyttä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Lisäksi se 
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luo perustan veroasioiden hallinnan kehittämiselle sekä keskusteluihin ja 
julkisiin kuulemisiin osallistumiselle. Samalla sijoittajat, kansalaisjärjestöt 
ja muut sidosryhmät saavat olennaista tietoa, joka edistää entistä 
oikeudenmukaisempia ja kestävämpiä verojärjestelmiä. Tämä työ on 
keskeistä paitsi yritysvastuun myös Fortumin vision  
”For a cleaner world” kannalta.

Tässä raportissa käsittelemme toimintamme arvon muodostusta, 
kuvaamme tämänhetkistä veroympäristöä ja raportoimme 
kokonaisverokontribuutiomme pääasiallisissa toimintamaissamme 
ja maissa, joissa meillä on holding- ja rahoitusyhtiöitä. Lisäksi tässä 
raportissa esitetään pääkohdat yhtiömme hallituksen hyväksymistä 
veroperiaatteista sekä kattavampaa tietoa verojen raportoinnista 
tilinpäätöksissämme ja tietoa verotusta koskevista oikeudenkäynneistä.

Visiomme ja arvonluonti
Visiomme ”For a cleaner world” tarkoittaa merkittäviä muutoksia 
sekä energialiiketoimintaan että verotukseen myös pitkällä aikavälillä. 
Tulevaisuuden verotusjärjestelmien huono ennakoitavuus on vakava 
haaste, koska pitkän tähtäimen investoinneista uuteen sähköntuotantoon 
päätetään nyt ja lähitulevaisuudessa. Esimerkiksi energiaverotuksessa 
pääosa verotuloista perustuu tällä hetkellä fossiilisten polttoaineiden 
käyttöön. Tämä veropohja katoaa siirryttäessä päästöttömämpään 
energiantuotantoon. Tässä mielessä ennustettavuus tarkoittaa avointa 
keskustelua tulevaisuuden verotusjärjestelmistä jo tänään. 

Liiketoimintamme verojalanjäljen ymmärtäminen edellyttää Fortumin 
arvoketjun ja verotuskäytännön hahmottamista.

Fortum tuottaa puhdasta energiaa ja energiaratkaisuja useissa maissa. 
Energiantuotanto – sähkö ja lämpö sekä kierrätys- ja jäteratkaisut – 
perustuu paikallisiin toimintoihin eri maissa. Investoimme voimalaitoksiin, 
tuotamme energiaa ja tarjoamme palveluja paikallisilla markkinoilla. 
Keskeisiä kannattavuustekijöitä ovat investoinnit ja voimalaitosportfolio. 
Siksi maksamme yli 90 prosenttia veroistamme niissä maissa, joissa meillä 
on tuotantoa. Pitkäaikaisiin, infrastruktuuriluonteisiin tuotantolaitoksiin 
perustuva paikallinen veronmaksu oikeuttaa meidät toimimaan ja 
investoimaan paikallisesti. Loput veroista maksetaan maissa, joista 
rahoitetaan investointejamme tuotanto-omaisuuteen. 

Keskitymme raportissamme Fortumiin veronmaksajana sekä Fortumin 
maksamien verojen perusteisiin. Toivomme, että tämä raportti auttaa 

Fortum maksaa veroja  
arvoketjunsa eri vaiheissa
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ymmärtämään, miksi verotusjärjestelmien eri osatekijät ovat tärkeitä ja 
millainen on Fortumin verojalanjälki.

Fortumin maksamien verojen määrä ja luonne näkyvät 
kokonaisverokontribuutiossamme, joka vuonna 2019 oli 771 (2018: 703) 
miljoonaa euroa. Tästä summasta 397 (2018: 299) miljoonaa euroa oli 
maksettavia veroja ja 374 (2018: 404) miljoonaa euroa tilitettäviä veroja. 
Suomi, Ruotsi ja Venäjä ovat suurimmat tuotantomaamme. Vuonna 2019 
tilikaudelta maksettavat verot olivat Suomessa 111 (2018: 73) miljoonaa 
euroa, Ruotsissa 126 (2018: 78) miljoonaa euroa ja Venäjällä 74 (2018: 
75) miljoonaa euroa. 

Tilikaudelta maksettavat verot sisältävät tuloverot (ilman laskennallisia 
veroja), tuotantoverot, työllistämiseen liittyvät verot, omaisuuteen liittyvät 
verot ja yrityksen kuluksi kirjatut välilliset verot. Tilikaudelta tilitettäviä veroja 
ovat arvonlisävero, palkoista perittävät ennakonpidätykset, valmisteverot 
ja lähdeverot. Tuloverot maksetaan verotettavasta voitosta. Fortum 
maksaa myös muita veroja, jotka perustuvat esimerkiksi polttoaineen 
käyttöön, jätteisiin, tuotantokapasiteettiin tai kiinteistön arvoon. Tulokseen 
perustumattomat verot muodostavat suurimman osan maksettavista 
veroistamme. Näin maksamiemme verojen määrä suhteessa tilinpäätöksen 
tulokseen (kokonaisverokanta) kasvaa, jos tuloksemme heikkenee.

Veroympäristö vuonna 2019
Veroympäristö muuttuu koko ajan ja viime aikoina enemmän kuin 
aiemmin. Jatkuva muutos tuo meille haasteita. Kun investoimme 
uuteen sähköntuotantoon ja kiertotalouteen nyt ja tulevaisuudessa, 
meidän on ymmärrettävä, millaisia verovaikutuksia kohdistuu yhtiömme 
liiketoimintoihin ja talouteen. Toisena haasteena on ymmärtää, mitä 
uusien säännösten noudattaminen edellyttää.

Poliittisessa päätöksenteossa on keskitytty energiaverotuksen 
haasteiden ratkaisemisen sijaan veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron 
ehkäisyyn. Tavoitteena on estää veronkierto ja aggressiivinen 
verosuunnittelu. Tätä työtä ovat johtaneet OECD ja EU. Sen pohjalta on 
laadittu useita toimenpidesuunnitelmia, joita pannaan nyt täytäntöön 
paikallisessa lainsäädännössä ja verosopimuksissa. EU on tehostanut 
uutta sääntelyä monilla uusilla säännöillä, joita ollaan parhaillaan 
ottamassa käyttöön. 

Ymmärrämme, että Fortum ei ole uusien sääntöjen keskiössä. Ne 
kuitenkin vaikuttavat myös meihin, koska verotusta koskevien säännösten 
vaatimukset kasvavat merkittävästi. Poliittisen päätöksenteon painopiste 
onkin melko suppeasti veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun 
välttämisessä. Uusien sääntöjen toimeenpano vaikuttaa laajasti kaikkiin 
toimintoihin sovellettavista periaatteista riippumatta. Koska sanamuodot 
ovat usein tarpeettoman laajoja ja epäselviä, uudet säännökset ovat 
heikentäneet ennustettavuutta ja lisänneet epävarmuutta siitä, miten 
liiketoimintoja, mukaan lukien verotus, kohdellaan. Kahdenkertaisen 
verotuksen riski kasvaa epäselvien säännösten takia. Ennustettavuus 
on kuitenkin ratkaisevan tärkeää investoitaessa uuteen liiketoimintaan. 
Kannustamme lainsäätäjiä tekemään riittäviä vaikuttavuusarviointeja, 
järjestämään julkisia kuulemisia sekä harkitsemaan tarkasti uusien sääntöjen 
laajuutta ja sanamuotoja, jotta ennustettavuus ja varmuus paranevat.

Tätä taustaa vasten arvostamme sitä, että Suomen veroviranomaiset 
ovat käyneet kanssamme ennakoivia keskusteluja edistääkseen 
selkeyttä ja ennustettavuutta. Tuemme Suomen veroviranomaisten 
pyrkimyksiä käydä perusteellisia keskusteluja verotusta koskevista 
seikoista. Haluamme ymmärtää heidän näkökulmansa. Joskus 
lopputuloksena on, että olemme eri mieltä, mutta siitäkin on hyvä päästä 
yhteisymmärrykseen.

Energiasektorin verotuksen painopiste ei tällä hetkellä ole 
operatiivisessa liiketoiminnassa. Vaikka ilmastonmuutos on keskeinen 
seikka Fortumin ja muiden energiayhtiöiden merkittävissä investoinneissa, 
politiikka on tässä suhteessa ristiriitaista. Energiaverotuksen painopiste 
on kannustimien luomisessa uusille päästöttömille teknologioille, mutta 
tuloverotuksessa keskitytään panemaan täytäntöön korkovähennysten 
rajoituksia ja muita sovittuja toimenpiteitä sekä ehkäisemään aggressiivista 
verosuunnittelua. Toinen esimerkki on OECD:n viimeaikainen työ 
haasteiden ratkaisemiseksi ja täysin uusien sääntöjen luomiseksi kaikille 
liiketoiminnoille. Tuemme OECD:n pyrkimyksiä järjestää tätä työtä koskevia 
julkisia kuulemisia. Rehellinen ja avoin keskustelu on tärkeää uusia sääntöjä 
laadittaessa. On kuitenkin huomattava, että kun laaditaan aggressiivisen 
verosuunnittelun ehkäisyyn keskittyviä uusia sääntöjä, niiden seuraukset 
ja vaikutukset yhtiömme toimintojen kaltaisille liiketoiminnoille ovat usein 
tuntemattomia ja heikentävät ennustettavuutta. Suosittelemme, että 

Tuloverot, 236; 59,6 %
Tuotantoverot, 60; 15,0 %
Työllistämiseen liittyvät verot, 29; 7,4 %
Omaisuuteen liittyvät verot, 71; 17,9 %
Yrityksen kuluksi kirjatut välilliset verot, 
0; 0,1 %
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tällaisia uusia sääntöjä laadittaessa kiinnitetään huomiota siihen, miten ne 
vaikuttavat investointeihin ja ilmastonmuutokseen.

Visiomme ”For a cleaner world” tarkoittaa merkittäviä muutoksia 
verotuksessa myös pitkällä aikavälillä. Hyvä verojärjestelmä on 
yksinkertainen, selkeä, tasapuolinen ja läpinäkyvä. Nämä periaatteet ovat 
arvokkaita, kun maailma muuttuu yhä monimutkaisemmaksi. Verotus ei saa 
luoda esteitä liiketoiminnalle ja uusille teknologioille, vaan sen on tuettava 
maailmanlaajuista hiilidioksidipäästöjen vähentämistä.

Veroasioiden hallinta Fortumissa vuonna 2019
Vuonna 2019 olemme olleet monessa mukana. Saimme useita oikeuden 
päätöksiä, sekä myönteisiä että kielteisiä. Oikeustapausten luonne on 
muuttumassa verotuksen oikaisuvaatimuksista Fortumin taloudellisen 
aseman puolustamiseen kyseenalaistamalla päätöksiä ja sääntöjä, jotka 
on tehty piittaamatta perustavanlaatuisista säännöksistä.

Olemme myös yksinkertaistaneet yhtiörakennettamme ja pyrkineet 
varmistamaan verotusta koskevien säännösten noudattamisen. Fortumin 
verotiimi on osallistunut koulutuksiin, ja tiimiin on perustettu uusi toimi, 
jolla pyritään varmistamaan ns. rajat ylittäviä järjestelyjä koskevat 
raportointivelvoitteet. Lisäksi verotukseen liittyvän työn näkökulmaa 
on laajennettu työkierron avulla. Olemme myös kehittäneet viestintää 
veroviranomaisten kanssa. Fortum liittyi B Teamin vero-ohjelmaan, koska 
tavoitteemme ovat yhtenevät (lue lisää:4www.bteam.org). Uskomme 
ohjelman tarjoavan meille mahdollisuuden kehittää veroasioiden hallintaa 
kestävästi yhtiössämme ja jakaa kokemuksiamme ohjelmasta myös muille 
yrityksille.

Fortumin verotuksen toimintaperiaatteet
Fortum toimii energiasektorilla, jolle on ominaista pääomavaltaiset pitkän 
aikavälin investoinnit. Pyrimme hallitsemaan verotustamme kestävästi, 
jotta voimme varmistaa investointien toteutumisen, toimintojen 
joustavuuden ja tehokkuuden sekä tuoton osakkeenomistajillemme. 
Veroasioiden hallinnan ei tulisi koskaan luoda yhtä suurimmista riskeistä 
liiketoiminnoissa, vaikka verot tai valtion verotuloja koskeva intressi 
sinänsä voi olla riski toiminnoille.

Hallitsemme veroriskiä samojen periaatteiden mukaisesti kuin muitakin 
liiketoimintariskejä. Kun teemme veroja koskevia päätöksiä, otamme 
huomioon asian olennaisuuden sekä tehokkaiden riskinhallintatoimien 
kustannukset. Noudatamme sääntöjä, mutta olennaisiin kysymyksiin on 
kiinnitettävä erityisesti huomiota.

Otamme huomioon yhteiskuntavastuun, maineen ja puhtaasti 
taloudelliset vaikutukset. Verotusta koskevissa asioissa kiinnitämme 
erityistä huomiota maineeseemme erilaisten sidosryhmien keskuudessa.

Fortumin hallituksen hyväksymien veroperiaatteiden pääkohdat ovat 
seuraavat:

VEROTUSTA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN – Meillä on 

yhdenmukainen prosessi, jolla varmistetaan verosäännösten noudattaminen 

toiminnoissamme sekä verojen asianmukainen ja oikea-aikainen maksaminen 

toimintamaissamme.

LIIKETOIMINTARAKENNE – Käytämme vain liiketoimintarakenteita, jotka 

perustuvat liiketoimintojen tarpeisiin ja vastaavat tosiasiallisia liiketoimia. Emme 

hae veroetuja keinotekoisten rakenteiden avulla.

ULKOISET SUHTEET – Fortum käy keskustelua valtionhallinnon ja 

veroviranomaisten kanssa veropolitiikan ja -säännösten vaikutuksesta yhtiöön.

RAPORTOINTI SIDOSRYHMILLE – Fortum on sitoutunut varmistamaan 

veroraportoinnissaan, että sidosryhmämme voivat ymmärtää verotukselliseen 

asemaamme liittyvät tärkeät tekijät ja että raporttimme antama tieto on 

oleellista ja oikeaa.

Nämä periaatteet on julkaistu Fortumin verkkosivuilla4Maksamme 
veromme vastuullisesti.

Talousjohtaja vastaa verotuksen hallinnoinnista ja strategiasta. 
Talousjohtajalle raportoiva konsernin verojohtaja vastaa verotuksen 
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toimintaperiaatteidemme toimeenpanosta. Hän myös varmistaa, 
että veroasioita tukevat toimintaperiaatteet ja käytännöt ovat 
olemassa, niitä ylläpidetään ja noudatetaan johdonmukaisesti kaikissa 
toimintamaissamme. Verojohtajan tukena on ammattitaitoinen konsernin 
verotiimi. Verojohtaja vastaa siitä, että konsernin verotiimillä on 
verotuksen toimintaperiaatteidemme toteutuksessa tarvittava kokemus 
ja asiantuntemus. Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta seuraa 
säännöllisesti verotukseen liittyviä kysymyksiä, kuten edellä kuvattua 
verostrategiaa, oikeusprosesseja ja veroriskejä.

Arvioimme säännöllisesti vuoden aikana liiketoimintamme verotukseen 
liittyviä epävarmuustekijöitä. Riskityössämme teemme yhteistyötä 

Verotusriskien tunnistaminen ja raportointi – vuosikello
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operatiivisten yksikköjemme kanssa käyttäen työkaluina työpajoja, 
haastatteluja ja itsearviointia. Raportoimme veroihin liittyvistä riskeistä 
sekä niiden hallinnasta ja todentamisesta tarkastus- ja riskivaliokunnalle 
sisäisen aikataulumme ja riskeihin liittyvän työmme mukaisesti. Olemme 
luoneet tiimin sisäisen valvonnan prosesseja, joiden asianmukaisuus ja 
tehokkuus varmistetaan vuotuisella tiimin tekemällä sisäisen valvonnan 
arvioinnilla.

Esitämme toimintasuunnitelman veroriskien pienentämiseksi. Konsernin 
verotiimi hallinnoi verotukseen liittyviä epävarmuustekijöitä pyrkimällä 
siihen, että liiketoimintojemme verotus olisi ennakoitavissa kaikissa 
toimintamaissamme. 

Vuonna 2019 tunnistimme merkittävimmiksi epävarmuustekijöiksi 
muuttuvan ja epäselvän verolainsäädännön sekä raskaat verotusta 
koskevien säännösten noudattamisvelvollisuudet. Verolainsäädännön 
epäselvyyden ja laajuuden vuoksi kahdenkertainen verotus on 
mahdollista, kun kustannukset ovat vähennyskelvottomia ja vastaavaa 
tuloa verotetaan. Tämän lisäksi tuloon voi vielä kohdistua korkea 
lähdevero. Pyrimme pienentämään näitä riskejä yksinkertaistamalla 
yhtiörakenteita, parantamalla tiedonhallintaa, käymällä ennakoivia 
keskusteluja veroviranomaisen kanssa strategisista verokysymyksistä, 
lisäämällä läpinäkyvyyttä ja ulkoistamalla verotusta koskevien säädösten 
noudattamiseen liittyviä tehtäviä. Fortumin toimintaohje, ns. Code of 
conduct, on täysin sovellettavissa kaikkeen verotyöskentelyyn.

Yhdenmukaisella prosessilla varmistamme, että noudatamme 
säännöksiä kaikissa toiminnoissamme. Sovimme vastuista ja 
niiden noudattamisesta veroasioiden hallintaan osallistuvien 
organisaatioiden sisällä. Varmistamme prosessissa, että toimitamme 
veroilmoituksen ajallaan ja että maksamme veroja oikean määrän 
oikeaan aikaan toimintamaissamme. Noudatamme olemassa 
olevia säännöksiä, kuten markkinaehtoista hinnoittelua sisäisissä 
transaktioissa (markkinaehtoperiaate). Tulkinnanvaraisissa asioissa 
käymme veroviranomaisten kanssa keskusteluja tai pyydämme 
asiantuntijoilta selvityksiä epäselviin laintulkintoihin. Kiinnitämme 
huomiota veroilmoitustemme oikeellisuuteen ja läpinäkyvyyteen sekä 
keskustelemme kannoistamme veroviranomaisten kanssa.

Käytämme vain liiketoimintarakenteita, jotka perustuvat liiketoimintojen 
tarpeisiin ja vastaavat tosiasiallisia liiketoimia ja jotka on resurssoitu 
riittävästi. Emme hae veroetuja keinotekoisten rakenteiden avulla. 
Strategian ja osinkopolitiikan tukemiseksi Fortum pyrkii yhtiörakenteensa 
avulla hallitsemaan erilaisia taloudellisia riskejä, varmistamaan toimintojensa 
ja investointiensa luotettavan ja tehokkaan rahoituksen sekä turvaamaan 
emoyhtiön taloudellista asemaa ja osingonmaksukykyä osinkopolitiikan 
mukaisesti. Emme pienennä konsernin veroja hyödyntämällä yhtiöitä, jotka 
sijaitsevat ”veroparatiiseissa” eli lainkäyttöalueilla, joilla yrityksiltä ei peritä 
lainkaan tuloveroa tai joilla verot ovat alhaiset. Raportoimme vuosittain 
verojalanjäljessämme ”veroparatiiseissa” sijaitsevat yhtiömme sekä niiden 
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tarkoituksen ja verotuskohtelun. Emme myöskään kevennä konsernin 
verotaakkaa hybridijärjestelyillä, instrumenteilla tai keinotekoisilla rakenteilla.

Riskinottohalukkuus verosuunnittelussa
Fortumin veroasioiden hallintaa ohjaavat aina liiketoiminnan tarpeet 
lähtien joko strategiasta tai tietystä projektista. Verosuunnittelun 
tarkoituksena on taata tehokkuus, varmuus ja ennustettavuus 
liiketoiminnan verotuskäsittelyssä. Korkea verorasitus, joka luo esteitä 
liiketoiminnalle, voi synnyttää tarpeen arvioida yhtiön verotuksellista 
asemaa verosuunnittelun tai viestinnän ja julkisten keskustelujen avulla. 
Toisin sanoen lain tarkoituksen mukaista verosuunnittelua tarvitaan 
joissakin tapauksissa liiketoiminnan haasteiden ratkaisemiseen. Koska 
verotus ei ole minkään järjestelyn lähtökohta tai edes yksi tärkeimmistä 
lähtökohdista, verosuunnittelu itsessään ei saa synnyttää pääasiallista 
riskiä missään liiketoimintajärjestelyssä.

Fortum keskustelee valtionhallinnon ja veroviranomaisten kanssa 
veropolitiikan ja -säännösten vaikutuksesta yhtiöön. Keskustelemme 
myös toimialaryhmien, EU-toimielinten ja muiden organisaatioiden 
kanssa tukeaksemme meille merkityksellisten säännösten kehitystä. Jos 
havaitsemme seikkoja, jotka heikentävät kykyämme tehokkaaseen liike- ja 
investointitoimintaan, otamme yhteyttä viranomaisiin ja selitämme asian. 

Milloin verosuunnittelua 
erityisesti tarvitaan?
- kun verojen määrä ylittää 

liiketoiminnasta saadun 
voiton

- kun on riski kahdenkertaiseen 
verotukseen

- kun liiketoimi on suuri
- liiketoiminnan muutoksen tai 

perustamisen yhteydessä

Miten verosuunnittelu 
toteutetaan? 
Varmistetaan, että: 
- asetettuja verotuksen 

periaatteita noudatetaan
- liiketoiminnan tausta ja 

faktat on otettu huomioon
- verotukseen liittyvät riskit on 

käyty läpi
- voimassa olevat säännöt on 

analysoitu, ymmärretty ja 
arvioitu

Millainen riski on 
verosuunnittelussa 
hyväksyttävä?
- enemmän kuin todennäköistä, 

että verokohtelu on voimassa 
olevan lainsäädännön 
mukaista kuin että se ei olisi

Mikä ei ole verosuunnittelussa 
hyväksyttävää?
- käyttää verokannustimia, jotka 

eivät perustu lakiin tai joita ei  
sovelleta samoin perustein  
kaikkiin verovelvollisiin

- uuden yhtiön perustaminen 
ilman tosiasiallista liiketoiminta-
tarvetta tai kykyä harjoittaa 
yritystoimintaa

- keinotekoiset järjestelyt
- ei markkinaehtoinen hinnoittelu

Pyrimme tehokkaaseen yhteistyöhön viranomaisten kanssa olemassa 
olevien säännösten selkeyttämiseksi, jotta voimme vastata mahdollisiin 
haasteisiin oikea-aikaisesti ja välttää yllätykset.

Fortum on sitoutunut varmistamaan veroraportoinnissaan, että 
sidosryhmämme voivat ymmärtää verotukseemme liittyvät tärkeät tekijät 
ja että raporttimme antama tieto on oleellista ja oikeaa. Raportoimme 
verotuksemme läpinäkyvästi osana taloudellista raportointiamme. 
Veroraportissamme on tietoa liiketoiminnastamme, maakohtaisesta 
verotuksestamme ja verotusta koskevista oikeusprosesseistamme. 
Käytämme olennaisuusrajaa veroraportointimme selkeyttämiseen. 

Verotiimin palkitsemisjärjestelmä
Fortumin konsernin verotiimi kuuluu yhtiön normaalien 
palkitsemisjärjestelmien piiriin. Asetetut tavoitteet liittyvät 
prosessiparannuksiin, kuten prosessien kattavaan selkeyttämiseen, sekä 
operatiivisen toiminnan tukemiseen. Kaikki tämä edesauttaa verojen 
ottamista huomioon entistä varhaisemmassa vaiheessa. Vuoden 2019 
päätavoitteet olivat Uniper-kaupan tukeminen, riskien tunnistamisen 
kehittäminen ja verolaskentaan liittyvät kysymykset. Palkitseminen ei liity 
maksettaviin tai tilitettyihin veroihin. 

Case | Yritysostot pääomavaltaisessa 
liiketoiminnassa; rakenteellisen suojauksen 
tarve

Osinkopolitiikka on Fortumille ratkaisevan tärkeä. Meidän on 

suojattava emoyhtiön tasetta ja varmistettava, että emoyhtiö 

pystyy noudattamaan osinkopolitiikkaa. Tämän vuoksi meillä on 

yhtiöitä, joiden pääasiallinen tarkoitus on suojata liiketoiminnan 

tulovirtoja. Suojaus on mahdollista, kun nämä yhtiöt ovat 

taloudellisesti riittävän vahvoja ja kykenevät hallitsemaan 

toiminnalliset riskinsä. Kokenut henkilökunta on yhtiölle tässä 

suhteessa tärkeä tekijä.

Fortum-konsernin yhtiörakenne on suunniteltu suojaamaan 

Fortum Oyj:tä riskeiltä hyödyntäen asianmukaisesti holding- ja 

rahoitusyhtiöitä. Yhtiömme sijaitsevat EU:n alueella maissa, joissa 

toimintaympäristö on ennustettavin. Suomessa emoyhtiö omistaa 

suomalaiset yhtiömme. Ruotsin holdingyhtiö omistaa ruotsalaiset 

yhtiömme, ja Hollannin ja Irlannin holdingyhtiöt omistavat pääosin 

muiden maidemme yhtiöt. Kaikilla yhtiöillä on sama tarkoitus. 

Verot maksetaan omistusrakenteesta riippumatta siinä maassa, 

jossa tuoton perustana oleva toimintakin on.

Yrityskaupoissa kiinnitetään erityistä huomiota investointiin 

liittyvien riskien järjestelyyn ja hallintaan. Holding- ja 

rahoitusjärjestelyt ovat tässä mielessä erityisen tärkeitä. 

Holdingyhtiöiden osakeomistuksella emoyhtiö Fortum Oyj:n 

osingonmaksukykyä voidaan suojata tehokkaasti näiltä riskeiltä. 

Suojauksen ohella voidaan varmistaa emoyhtiölle verovapaa 

osinkovirta, jonka pohjana on paikallisesti verotetut tuotot. 

Järjestelmää, jossa liiketulo verotetaan osingon ollessa verosta 
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Tuotto 
pääoma-
sijoituksista

Tuotto 
pääoma-
sijoituksista

Velkarahoituksen 
korot

Tuotto 
pääoma-
sijoituksista

Velkarahoituksen 
korot

Operatiivinen liiketoiminta
Investoinnit tuotantoon ja 
laitosten käyttö

Verotettavat tulot
- myyntituotot
- tuotantokustannukset

Holdingyhtiöt
Pääomarahoitus, omistaminen 
ja kehittäminen

Verovapaat tulot
- myyntivoitto
- osinkotulot

Rahoitusyhtiöt
Velkarahoitus

Verotettavat tulot
- korkotulot

Emoyhtiö 
Konsernin ohjausryhmä 

Verovapaat tulot
- myyntivoitto
- osinkotulot

Verotettavat tulot
- korkotulot

Yleiset periaatteet tulon verottamisessavapautettu, sovelletaan useimmissa maissa moninkertaisen verotuksen 

välttämiseksi.

Operatiiviset yhtiöt investoivat tuotanto-omaisuuteen ja vastaavat 

toimintojen harjoittamisesta. Ne ovat Fortumin arvonluonnin kulmakiviä. 

Operatiivisiin yhtiöihin kohdistuu myös pääosa verotuksesta joko 

tulo-, tuotanto- tai kiinteistöveroina. Toimintoihin liittyvät riskit eivät 

välttämättä vaikuta operatiivisiin yhtiöihin, vaan erityisesti myös niitä 

omistaviin ja rahoittaviin yhtiöihin.

Fortumilla oikeudellisen yhtiörakenteen on oltava riittävän joustava 

riskien toteutumisen varalta. Rahoitus- ja holdingyhtiöt vastaavat 

itsenäisesti omiin toimintoihinsa liittyvistä riskeistä ja suojaavat emoyhtiö 

Fortum Oyj:n jakokelpoisia varoja, koska rahoitustoiminnoista ja muista 

yhtiölle aiheutuneista riskeistä syntyvät tappiot kirjataan pääasiassa 

holding- ja rahoitusyhtiöille ja niitä hallitaan pääasiassa holding- ja 

rahoitusyhtiöissä.

Kullakin rahoitusyhtiöllä on oma paikallinen henkilöstönsä, joka 

pystyy huolehtimaan rahoitustoiminnoista olennaisilta osin. Fortumin 

rahoitusyhtiöillä on omat toimipisteet toiminnoilleen. Jokainen 

rahoitusyhtiö vastaa omista riskeistään itsenäisesti riippumatta muista 

konsernin yhtiöistä ja muista liiketoimista. Rahoitusyhtiöt rahoittavat 

kaupallisia rahoitustarpeitamme, kuten yritysostoja ja investointeja 

pääomavaltaiseen sähkön ja lämmön tuotantoon.

Fortumin toiminta on kansainvälistä, ja siksi kansainväliset 

rahoitustoimintomme sijaitsevat EU-maissa, joiden toimintaympäristö on 

vakaa ja verotus ennakoitavaa. Meillä on rahoitusyhtiöitä Alankomaissa ja 

Irlannissa. Maksamme veroja jokaisessa toimintamaassamme paikallisten 

säännösten ja veropohjaamme sovellettavien normaalien verokantojen 

mukaisesti: Alankomaissa 25 % ja Irlannissa 12,5 %.
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Verotiedot tilinpäätöksen liitetiedoissa

Fortum julkaisee verotietoja 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 on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 13 
Tuloverot ja liitetiedossa 28 Tuloverosaamiset ja -velat.

Verotuksen keskeiset tunnusluvut, %
2019 2018 2017

Efektiivinen tuloverokanta 12,8 % 17,5 % 20,6 %
Vertailukelpoinen efektiivinen 
tuloverokanta 22,4 % 22,0 % 18,8 %
Painotettu tuloverokanta 23,6 % 19,4 % 21,7 %

Efektiivinen tuloverokanta tuloslaskelman mukaan oli 12,8 % (2018: 
17,5 %). Tuloslaskelman verokantaan vaikuttaa aina se, että osuus 
osakkuus- ja yhteisyritysten voitosta lasketaan verojen jälkeen. 

Muita efektiiviseen tuloverokantaan vaikuttavia merkittäviä 
eriä ovat kertaluonteiset verovapaat myyntivoitot ja -tappiot, 
verokannan muutokset ja merkittävät kertaluonteiset verovaikutukset. 
Vertailukelpoinen efektiivinen tuloverokanta esitetään, koska se 
havainnollistaa paremmin konsernin verotusasemaa, kun vertailemme 
viimeisintä tilikautta aikaisempiin tilikausiin. Vertailukelpoinen efektiivinen 
tuloverokanta ei sisällä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vuoden 
2019 vertailukelpoinen efektiivinen tuloverokanta oli 22,4 % (2018: 
22,0 %). Alla olevasta taulukosta käy ilmi, miksi konsernin tuloksesta 
ennen veroja muodostuva verokanta eroaa Suomen nimellisestä 

Tuloverokanta
milj. euroa 2019 % 2018 % 2017 %
Tulos ennen veroja 1 728  1 040  1 111  

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta -744  -38  -148  
Verovapaat myyntivoitot ja -tappiot -9  -100  -323  

Tulos ennen veroja ilman osakkuusyhtiöiden ja  
yhteisyritysten voittoja ja verottomia myyntivoittoja tai -tappioita 976  901  641  
Tuloverot Suomen nimellisellä verokannalla -195 20,0 % -180 20,0 % -128  20,0 %

Suomen ja ulkomaisten verokantojen ja -säännösten erot 10 - 1,0 % 2 -0,2 % 21 -3,2 %
Verovapaat tuloerät 0 0,0 % 1 -0,1 % 0 -0,0 %
Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut -8 0,8 % -13 1,5 % -3  0,4 %
Verotappioiden laskennallisten verojen uudelleenarviointi -5 0,5 % 10 -1,1 % -2  0,2 %
Edellisiin tilikausiin perustuva verojen korjaus -3 0,3 % 0 - -2  0,4 %
Osingonjakoon liittyvät verot -17 1,8 % -14 1,6 % -10  1,6 %
Muut erät 1 - 0,1 % -3 0,3 % 3 -0,5 %

Vertailukelpoinen efektiivinen tuloverokanta -218 22,4 % -198 22,0 % -121  18,8 %
Verokannan muutokset -3  17  6  
Muut merkittävät kertaverovaikutukset  0  -115  

Tuloverot -221  -181  -229  

verokannasta. Tuloksesta ennen veroja on vähennetty osakkuusyhtiöiden 
ja yhteisyritysten tulos sekä verovapaat myyntivoitot tai -tappiot 
tuloslaskelman veron määrän mukaisesti ilman verokannan muutoksia ja 
merkittäviä kertaluonteisia verovaikutuksia. 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.

Laskennalliset verot taseessa
Laskennalliset verot kuvaavat ajallisia eroja kulujen kirjanpidollisessa 
ja verotuksellisessa käsittelyssä. Nämä ajoituserot muodostavat 
laskennalliset verosaamiset ja verovelat, joista Fortumille merkittävimmät 
on selvitetty alla.

milj. euroa 1.1.2019
Muutos 

2019 31.12.2019
Aineettomat hyödykkeet -106 2 -104
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -788 -35 -823
Eläkevelvoitteet 20 6 25
Varaukset -15 -2 -17
Johdannaisinstrumentit 169 -137 33
Vahvistetut tappiot ja  
käyttämättömät hyvitykset 70 -8 63
Muut erät -1 37 36
Laskennalliset verovelat netto -651 -137 -788

Laskennallisten verojen muutos vuonna 2019 liittyy pääasiassa muutoksiin 
muihin laajan tuloksen eriin kirjatuissa johdannaisinstrumenteissa. 
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Verot yhteensä
Maksettavat verot sisältävät Fortumin tilikaudelta maksamat erilaiset 
verot. Vuonna 2019 Fortum maksoi veroja 397 (2018: 299) miljoonaa 
euroa. Tilikaudelta maksettavat verot sisältävät yhtiön tuloveron (ilman 
laskennallisia veroja) lisäksi tuotantoverot, työllistämiseen liittyvät verot, 
omaisuuteen liittyvät verot ja yrityksen kuluksi kirjatut välilliset verot. 
Tuotantoveroja ovat myös osakkuusyhtiöiltä ostetun sähkön hintaan 
sisältyvät tuotanto- ja kiinteistöverot.

Kokonaisverokanta ilmaisee verorasituksen, joka kohdistuu Fortumin 
voittoon ennen näitä veroja. Kokonaisverokanta ja vertailukelpoinen 
kokonaisverokanta (lukuun ottamatta osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten 
tuloksesta ja verovapaita myyntivoittoja):

Kokonaisverokanta, %
2019 2018 2017

Kokonaisverokanta 21,0 % 24,0 % 32,5 %
Vertailukelpoinen kokonaisverokanta 34,9 % 27,0 % 48,1 %

Fortum hallinnoi ja tilittää erilaisia veroja valtioiden ja viranomaisten 
puolesta. Tällaisia veroja ovat arvonlisävero, sähkön hinnassa asiakkailta 
perittävät valmisteverot, palkoista perittävät ennakonpidätykset ja 
lähdeverot. Fortumin vuonna 2019 tilittämät verot olivat 374 (2018: 404) 
miljoonaa euroa.
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Fortumin verotuksen keskeiset tunnusluvut ja 
maakohtainen verotus
Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston valtio-omisteisille 
yhtiöille vuodelle 2019 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. Siksi esitämme alla olevassa 
taulukossa toiminnassa käytettävät varat sekä tilikaudelta maksettavat 
verot ja tilikaudelta tilitettävät verot yhdentoista merkittävimmän 

maan osalta. Varmistamme arvonmuodostuksen ymmärrettävyyden 
ilmoittamalla korkoa tuottavat lainasaamiset, koska rahoitus on olennaista 
liiketoimintojemme menestykselle. Mielestämme tämä on ratkaiseva tekijä 
liiketoimintojemme arvonluonnissa.

Toimintamaat
Suomi Ruotsi Venäjä Puola Viro Norja

milj. euroa 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017
Tilikaudelta maksettavat verot
Tuloverot 42 8 29 80 3 113 51 38 11 6 6 9 4 2 1 20 16 1
Tuotantoverot 52 49 51 3 6 48 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Työllistämiseen liittyvät verot 1 1 1 13 14 12 3 3 4 1 1 1 1 1 1 7 5 9
Omaisuuteen liittyvät verot 14 14 15 30 56 73 17 32 20 6 6 6 0 0 0 2 2 2
Yrityksen kuluksi kirjatut välilliset verot 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 111 73 98 126 78 246 74 75 38 14 13 17 5 3 3 30 23 12
 
Toiminnassa käytettävät varat 1) 4 130 4 589 3 882 4 125 4 202 4 304 2 630 2 408 2 812 671 645 559 185 195 193 1 605 1 622 1 533
Korolliset lainasaamiset 1) 2) 2 553 2 932 549 710 742 779 8 0 0 23 13 3 0 0 0 1 1 28
Työntekijöiden määrä 2 234 2 238 2 165 985 981 968 2 955 2 941 3 494 560 754 827 188 203 207 660 667 654
Efektiivinen tuloverokanta 18,7% 22,7 % 23,4 % 19,4% 19,3 % 61,3 % 18,3% 18,7 % 20,1 % 9,5% 37,9 % 71,7 % -39,5% 16,9 % 13,7 % 25,3% 5,2 % -0,7 %
Kokonaisverokanta 29,8% 41,0 % 67,6 % 29,3% 16,6 % 66,0 % 22,1% 25,3 % 12,7 % -88,3% 57,6 % 88,4 % 20,3% 11,7 % 11,9 % 47,5% 51,5 % 3,0 %

Tilikaudelta tilitettävät verot
Arvonlisäverot, netto 13 14 1 49 5 7 101 87 76 6 0 0 5 5 5 24 102 56

Arvonlisäverot, myynnit 562 459 323 341 310 325 311 281 290 198 154 129 19 20 19 368 238 109
Arvonlisäverot, hankinnat 549 444 322 292 305 317 210 194 215 192 155 131 14 15 13 344 135 52

Palkoista perittävät ennakonpidätykset 47 44 44 17 17 18 7 7 8 4 4 3 1 2 2 19 15 7
Valmisteverot 1 1 1 0 24 208 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0
Lähdeverot 52 54 55 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 113 113 101 66 46 233 108 94 84 13 5 7 7 7 8 44 117 64

1) Eliminoinnit maiden välillä eivät sisälly taulukon lukuihin

2) Sisältäen käteisvakuudet
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Tanska Alankomaat Irlanti Belgia Saksa Muut maat
milj. euroa 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017
Tilikaudelta maksettavat verot
Tuloverot 2 2 2 19 8 -8 6 9 10 3 4 18 2 0 0 2 0 1
Tuotantoverot 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Työllistämiseen liittyvät verot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Omaisuuteen liittyvät verot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yrityksen kuluksi kirjatut välilliset verot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 0
Yhteensä 5 8 8 20 7 -8 6 9 10 3 4 19 0 2 1 3 2 2
 
Toiminnassa käytettävät varat 1) 118 119 125 11 14 16 55 53 68 0 0 0 5 24 0 365 203 384
Korolliset lainasaamiset 1) 2) 0 0 0 5 130 6 423 6 715 7 183 10 445 9 558 1 025 1 040 1 573 0 0 0 31 31 44
Työntekijöiden määrä 194 178 178 7 8 8 4 4 3 2 2 2 68 56 35 334 254 244
Efektiivinen tuloverokanta 7,8 % 54,5 % 24,4 % -63,6 % 73,9 % 18,9 % 12,9 % 7,6 % 13,0 % 29,7 % -12,5 % 13,2 % 0,2 % 5,2 % 36,1 % 37,2 % 19,8 % N/A
Kokonaisverokanta N/A 117,0 % 99,3 % N/A 60,1 % 5,9 % 7,1 % 6,2 % 9,3 % 11,8 % 13,3 % 13,6 % 0,0 % N/A 59,7 % 56,3 % 20,9 % 109,2 %

Tilikaudelta tilitettävät verot
Arvonlisäverot, netto 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 6 5

Arvonlisäverot, myynnit 13 12 13 0 2 3 0 1 0 0 0 0 2 1 1 21 15 12
Arvonlisäverot, hankinnat 10 8 6 0 2 3 0 1 12 0 0 0 1 0 0 16 9 7

Palkoista perittävät ennakonpidätykset 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3
Valmisteverot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähdeverot 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Yhteensä 8 9 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 13 10 8

1) Eliminoinnit maiden välillä eivät sisälly taulukon lukuihin

2) Sisältäen käteisvakuudet

Maakohtaiset kommentit
Suomi: Sekä voitto että liiketoiminnan verotettava tulos ilman merkittäviä 
kertaeriä paranivat verrattuna vuosiin 2018 ja 2017 heijastaen Fortumin 
kotimaisen energialiiketoiminnan kokoa suhteessa ulkomaiseen 
liiketoimintaan. Rahoitustoiminnan tuotot ovat pysyneet Suomessa 
vakaina vuonna 2019. Tuotantoon liittyvät verot kasvoivat johtuen 
kertaluonteisista tapahtumista ja hiilidioksidiveron noususta.

Ruotsi: Ruotsin kannattavuus on pysynyt vakaana 2019 ja tilikaudelta 
maksettavat tuloverot kasvoivat. Pääasialliset tuloverojen määrässä 
tapahtuneet vuosittaiset vaihtelut ovat syntyneet, kun tuloveroja 
on maksettu tai saatu takaisin liittyen vuosia 2009–2013 koskeviin 
verovalituksiin. Omaisuuteen liittyvien verojen määrä jatkoi laskuaan, 

koska Ruotsin parlamentti päätti 2017 laskea asteittain näitä veroja. 
Päätöksellä oli positiivinen vaikutus kannattavuuteen.

Venäjä: Hyvä kannattavuus Venäjällä ja alentuneet veropoistot 
lisäsivät tuloverojen määrää. Veropoistot tehdään tuotantohyödykkeiden 
taloudellisen käyttöiän alussa, mikä johtaa pienempiin poistoihin 
hyödykkeiden myöhempinä käyttövuosina. Omaisuuteen liittyvät verot 
alenivat johtuen muutoksista alueellisessa sääntelyssä. Vuonna 2019 
irtainta omaisuutta ei laskettu kiinteistöveron veropohjaan, mikä laski 
kiinteistöverojen määrää verrattuna vuoteen 2018, jolloin irtain omaisuus 
laskettiin kiinteistöveron veropohjaan. 

Puola: Negatiivinen verokanta johtuu Puolan liiketoimintojen 
operatiivisesta tappiosta vaikka verotettava tulos on yhä positiivinen. 

Vuonna 2018 muuttunut tuloverolainsäädäntö on johtanut 
vähennyskelvottomien kulujen kasvuun.

Viro: Yhtiön jakamattomat voitot ovat verovapaita. Voittojen verotusta 
lykätään, kunnes voitot maksetaan osinkoina.

Norja: Vuonna 2019 Norjan kannattavuus on jatkanut parantumistaan, 
mikä on lisännyt tuloverojen määrää. Fortum teki Hafslund 
-omistusjärjestelyn elokuussa 2017. Ennen järjestelyä Hafslund oli 
osakkuusyhtiö, millä oli vaikutus efektiiviseen veroasteeseen. Vuodesta 
2018 vaikutus oli kokovuotinen.

Tanska: Pääasiassa heikko kannattavuus ja korkeat muut kuin tuloverot 
vaikuttivat Tanskan verokantoihin. 
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Alankomaat: Tilikausilla 2019 ja 2018 maksettavat verot sisältävät 
saaduista osingoista, etupäässä Venäjältä saaduista osingoista, lähteellä 
maksettua lähdeveroa. Myyntivoitot ja osingot ovat verovapaita, kun 
taas rahoitukseen liittyvät tulot verotetaan normaalisti. Alankomaiden 
verotettava tulo muodostui nettokorkotuottojen verotettavasta 
voitosta ja kertavaikutteisesta valuuttakurssitappiosta. Alankomaiden 
rahoitustoiminta oli tappiollista vuonna 2017 aiheuttaen tappioiden 
siirron eteenpäin. Tappio voidaan siirtää tuleville vuosille ja tasata 
tulevaisuudessa syntyvien voittojen kanssa. 

Irlanti: Irlannin verotettavaan tuloon vuonna 2019 vaikuttivat matalat 
markkinakorot, pienentynyt lainaportfolio ja maksettujen korkojen määrän 
kasvu. Tuloa verotetaan normaalin 12,5 %:n verokannan mukaisesti. Myös 
osinkotulo verotetaan 12,5 %:n verokannalla samalla kun osingonjakajan 
maksama vero hyvitetään. Tämä hyvitys eliminoi kaksinkertaisen 
verotuksen soveltamalla vapautusmenetelmää, jota käytetään useimmissa 
maissa.

Belgia: Belgian lainasalkku pysyi vuonna 2019 vakaana ja tuotti 
säännöllisen tulon ja sen myötä veronmaksun. Belgian yhtiö fuusioitiin 
vuonna 2019 irlantilaiseen yhtiöön Fortum Finance Ireland DAC., 
mikä synnytti Belgiassa kiinteän toimipaikan. Vuonna 2018 nimellinen 
verokanta laski ja oman pääoman laskennallinen korkovähennys (NID 
-vähennys, notional interest deduction) poistettiin.

Saksa: Vuoden 2019 lopulla Fortum omisti yhteensä 49,99 % Uniper 
SE:n osakkeista. Uniperin tulos verojen jälkeen kirjataan osuuteen 
osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta. Uniperin maksamat verot eivät 
sisälly Fortumin maksettaviin veroihin normaalin kirjanpitokäytännön 
mukaisesti. Uniper SE ja sen tytäryhtiöt ovat maksaneet veronsa 
kuin mikä muu yhtiö tahansa kunkin toimintamaansa verosäännösten 
mukaisesti.

Muu: Tämä käsittää pääasiassa Latvian, Liettuan, Intian ja 
Iso-Britannian.

Muut maksut yhteiskunnalle
Maksettavien ja tilitettävien verojen lisäksi maksamme yhteiskunnalle 
muita pakollisia veroluonteisia maksuja, jotka eivät ole korvausta 
saaduista tavaroista tai palveluista. Esimerkiksi vuonna 2019 maksoimme 

44 (2018: 43) miljoonaa euroa työnantajan lakisääteisiä eläkemaksuja. 
Olemme myös merkittävä osingonmaksaja. Fortumin hallitus esittää 
vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 
maksettaisiin osinkoa 977 (vuodelta 2018: 977) miljoonaa euroa.  
Suomen valtion osuus tästä olisi noin 496 (496) miljoonaa euroa.

Käynnissä olevat verovalitukset
Fortumissa tehtiin vuonna 2019 verotarkastuksia. Näiden ja aiempien 
tarkastusten perusteella Fortum on saanut tuloverotusta koskevia 
jälkiveropäätöksiä Ruotsissa vuosilta 2009–2015 ja Belgiassa 
vuosilta 2008–2012. Fortum on valittanut kaikista saamistaan 
jälkiveropäätöksistä.

Korkokulujen verotuskohteluun on kiinnitetty viime vuosina 
paljon huomiota sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Tämä on 
johtanut epävarmuuteen korkojen asianmukaisen verotuskohtelun 
määrittämisessä jopa perinteisissä liiketoiminnoissa ja investoinneissa. 
Nämä epäselvät ja muuttuvat säännöt sekä entistäkin epäselvemmät 
tulkinnat ja verotuskohtelua koskevien ennakkopäätösten puute nostavat 
jälkiveropäätösten ja kalliiden riitaprosessien todennäköisyyttä.

Ruotsissa Fortum on vuonna 2018 jättänyt Tukholman käräjäoikeuteen 
vahingonkorvauskanteen, jossa vaaditaan vahingonkorvausta Ruotsin 
valtiolta. Kanne liittyy Ruotsin valitustuomioistuimen epäsuotuisaan 
päätökseen sekä korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 
olla myöntämättä Fortumille valituslupaa vuosien 2009–2012 
korkovähennyksiin liittyvässä riita-asiassa. On vahvoja perusteita väittää, 
että valitustuomioistuimen ja korkeimman hallinto-oikeudent päätökset 
ovat EU-lakien ja niiden mukaisten perusoikeuksien vastaisia.

Fortumilla on meneillään verovalituksia Ruotsin tuomioistuimissa 
koskien vesivoimaloiden kiinteistöveroa. Valituksessaan Fortum 
on vaatinut vesivoimaloiden kiinteistöveron alentamista 0,5 %:iin 
verotusarvosta. Asia koskee vuosia 2009–2014 ja sisältää useita 
oikeudellisia argumentteja mukaanlukien laittoman valtiontuen perusteen. 
Fortumille ei myönnetty valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 
Koska hallinto-oikeudet ovat ainoastaan käsitelleet argumentteja koskien 
laitonta valtiontukea, asia on nyt siirretty takaisin ensimmäisen asteen 
hallinto-oikeuteen, jotta muihin argumentteihin otetaan kantaa. Vuonna 
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Fortumin verojalanjälki – tärkeimmät käsitteet
Nimi Määritelmä
Tuloverot Kaikki verot, jotka perustuvat yhtiön verotettavaan voittoon ja 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

IFRS-standardin IAS12 mukaisesti.
Efektiivinen tuloverokanta Tuloverot / Voitto ennen veroja
Vertailukelpoinen efektiivinen tuloverokanta Tuloverot - verokannan muutosten vaikutukset ja merkittävät kertavaikutteiset veroerät / 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-konserniin sidoksissa olevat yhtiöt ja yhteisyritykset.
Välillinen vero Vero, jonka luonnollisen tai juridisen henkilön on maksettava julkishallinnolle toisen luonnollisen tai  

juridisen henkilön puolesta.
Tulos ennen veroja Tilinpäätökseen kirjattu voitto ennen yrityksen maksamien 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 ja yhteiskunnalta Muut pakolliset veronluonteiset maksut, jotka eivät ole korvausta saaduista tavaroista

tai palveluista.
Toiminnassa käytettävät varat Korottomat varat sekä korolliset varat, jotka liittyvät Valtion ydinjätehuoltorahastoon (korottomat varat eivät 

sisällä rahoitukseen ja veroihin liittyviä eriä, osuutta osakkuus- ja yhteisyrityksistä eivätkä varoja, jotka syntyvät 
tulevaisuuden kassavirtoja suojaavien johdannaissopimusten käypään arvoon arvostamisesta).

2018 Fortum on jättänyt valituksen EU-komissiolle koskien Ruotsin 
vesivoimaloiden kiinteistöverotusta vuodelta 2017 ja aiemmilta vuosilta. 
Fortum pyysi komissiota tutkimaan, ovatko Ruotsin vesivoimalaitosten 
kiinteistöveroa koskeva lainsäädäntö ja oikeuden päätökset EU:n 
valtiontukea koskevien sääntöjen mukaisia.

Belgiassa vuonna 2019 korkein oikeus perui Antwerpenin 
valitustuomioistuimen päätöksen koskien vuoden 2008 tuloveroa ja siirsi 
asian takaisin Ghentin valitustuomioistuimelle uudelleen tutkittavaksi. 
Oikeudellisten analyysien perusteella tilinpäätökseen ei ole kirjattu 
varausta vuosien 2008–2012 verotarkastusten osalta.

Lisätietoja on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 37 Oikeudenkäynnit 
ja viranomaismenettelyt.

Tiedot veroparatiiseiksi katsottuihin maihin 
rekisteröidyistä yrityksistä
EU, OECD ja Global Forum 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 Caymansaarilla. Rahasto investoi tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan. Fortumin tuotot molemmista yhtiöistä verotetaan 
normaalisti Suomessa. Näistä toiminnoista maksettavat verot olivat 
171 000 euroa vuonna 2019.

Fortumin toiminta on kansainvälistä, ja siksi kansainväliset 
rahoitustoimintomme sijaitsevat EU-maissa, joiden toimintaympäristö 
on vakaa ja verotus ennakoitavaa. Meillä on rahoitus- ja leasingyhtiöitä 
Alankomaissa ja Irlannissa. Viimeaikaisessa keskustelussa myös 
Alankomaat ja Irlanti on mainittu veroparatiiseina. Maksamme veroja 
jokaisessa toimintamaassamme kaikkia verovelvollisia koskevien 
säännösten ja normaalien verokantojen mukaisesti: Alankomaissa 25 % 
ja Irlannissa 12,5 %. Maakohtainen luettelo Fortumin tytäryhtiöistä 
segmenteittäin on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 40 Tytäryritykset 
segmenteittäin 31.12.2019.
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