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ESIPUHE
Tämän kirjan kirjoittamiseen on mennyt muiden töiden sivussa saman
verran aikaa, kun maapallolta kestää kiertää auringon ympäri, eli noin
vuoden verran. Karkausvuosi on länsimaisessa ajanlaskussa 366-päiväinen vuosi. Karkauspäivä lisätään pääsääntöisesti neljän vuoden välein
vuoteen, jotta kalenterivuoden vuodenajat vastaisivat astronomisia
vuodenaikoja. Maan kierto auringon ympäri kestää noin 365 päivää,
viisi tuntia, 48 minuuttia ja 46 sekuntia, jolloin 365-päiväiset kalenterivuodet eivät vastaa maan astronomista kiertoaikaa. Maa kiertää
rataansa ajallaan, ihminen laskee aikaa omalla tavallaan. Minun laskujeni mukaan sain tavallaan yhden lisäpäivän kirjan viimeistelyyn ja
samalla myös esipuheen kirjoittamiseen.
Tämä kirja käsittelee verosuunnittelun oikeudellisia ja yhteiskunnallisia rajoja, keskittyen tuloverotukseen. Verosuunnittelun oikeudellisten rajojen osoittamisessa keskeisessä roolissa ovat erilaiset veron
kiertämistä ehkäisevät oikeusnormit. Veron kiertämisen tilanteissa on
jotakin samaa kuin kalenterivuoden ja astronomisen vuoden suhteessa.
Jos verotettava tulo kaikissa tilanteissa määräytyisi taloudellisten olosuhteiden mukaisesti, ei veron kiertämiseksi nimettyä oikeudellista
ilmiötä olisi olemassa. Näin ei kuitenkaan ole, monestakin eri syystä.
Vaikka tuloverojärjestelmä pääsääntöisesti pyrkii heijastelemaan taloudellisia olosuhteita, ovat näiden väliset erot huomattavasti suuremmat
ja monisyisemmät kuin erot kalenterivuoden ja astronomisen vuoden
välillä. Karkauspäivän tyyppistä yksinkertaista ratkaisua ei ole olemassa, eivätkä verosuunnittelun oikeudelliset rajat ole siten myöskään
täysin selvät.
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Huomattavasti vielä epämääräisemmät ovat kuitenkin verosuunnittelun yhteiskunnalliset rajat. Oikeuskin on osa yhteiskuntaa, mutta
kirjan otsikossa ”yhteiskunnalliset rajat” viittaa sellaiseen verosuunnittelun hyväksyttävyyden arviointiin, jota tehdään muilla kuin oikeudellisilla perusteilla. Vaikka verot lasketaan ja maksetaan vain lakien
perusteella, niin tämä ei ole esteenä sille, etteikö kuka tahansa voisi
haluamillaan kriteereillä arvioida yritysten veronmaksua ja käytettyjen
verosuunnittelukeinojen hyväksyttävyyttä. Jäsennellymmin tällaista
arviointia tehdään yritysvastuun ja vastuullisen sijoittamisen viitekehyksissä.
Osa lukijoista saattaa olla sitä mieltä, että oikeudellista ja ei-oikeudellista näkökulmaa ei pitäisi yksien kansien väliin sisällyttää. No, yritysten arkeen molemmat näkökulmat ovat joka tapauksessa vaikuttamassa. Sekä oikeudelliset että yhteiskunnalliset rajat on syytä tuntea,
mutta näitä ei pidä sotkea keskenään. Tämä on huomioitu myös kirjan
rakenteessa.
Kirjan käsikirjoitusta ovat eräiden lukujen osalta kommentoineet
OTT Mikko Pikkujämsä ja OTM Hannu Itälä. Kiitän heitä molempia arvokkaista huomioista ja parannusehdotuksista, jotka olen pyrkinyt myös huomioimaan. Monien muiden veroammattilaisten kanssa
on keskusteltu yksittäisistä seikoista, muun muassa IFA-tapaamisten
(International Fiscal Association, Suomen osasto r.y.) yhteydessä. Teos
on saanut tukea Suomen tietokirjailijat ry:ltä, mistä lausun myös kiitokseni.
Karkauspäivänä 29.2.2020
Reijo Knuutinen
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