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Tiivistelmä

Fortum maksaa veroja toimintamaidensa 
verolainsäädännön mukaisesti. Fortumin maksamien 
verojen kokonaismäärä vuonna 2020 oli 665 miljoonaa 
euroa maksettavia veroja ja 1 059 miljoonaa euroa 
tilitettäviä veroja. Pääasialliset toimintamaat ovat Suomi, 
Ruotsi, Venäjä ja Saksa.

Fortum on sitoutunut vastuulliseen veroasioiden 
hallintaan. Koska verotus on aina seurausta 
liiketoiminnasta, lähestymistapamme verostrategiaan 
ja -suunnitteluun perustuu liiketoiminnan tarpeisiin. 
Verot ovat vain yksi huomioon otettava tekijä. Verotus 
ei ohjaa liiketoimintaratkaisujamme. Tämä varmistaa 
investointien toteutumisen, toimintojen joustavuuden ja 
tehokkuuden sekä sidosryhmille maksettavat tuotot.

Fortum toimii energiasektorilla, jolle ovat ominaisia 
pääomavaltaiset pitkän aikavälin investoinnit. 
Ilmastositoumuksemme tarkoittaa, että 
liiketoimintamme muuttuu. Lisäksi verojärjestelmässä 
tapahtuu merkittäviä muutoksia. Uskomme, että 
tulevaisuuden verolainsäädännön on oltava selkää, 
ennustettavaa ja yksinkertaista, jotta voimme saavuttaa 
tavoitteemme ja edistää investointeja puhtaaseen 
energiaan.

Fortum on julkistanut verojalanjälkensä vuodesta 2012 alkaen. 
Näkemyksemme mukaan verojalanjäljen julkistamisen tulisi olla normaali 
osa liiketoimintaa. Kun viestimme selkeästi veroasioita koskevista 
periaatteista ja veroasioiden hallinnasta ja viestinnän tukena on 
riittävästi tietoa maksamistamme veroista, sidosryhmämme voivat 
arvioida ja ymmärtää Fortumia veronmaksajana ja yhtiön panosta 
yhteiskunnalle. Vuonna 2020 teimme paljon töitä Uniperin lukujen 
yhdistämiseksi Fortumin taloustietoihin. Maksamiemme verojen 
kokonaismäärän raportointi lisää läpinäkyvyyttä sekä sisäisesti että 
ulkoisesti. 

Lisäksi se 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 verotusjärjestelmiä. Toimimme näin esimerkiksi uuden 
energiaverodirektiivin yhteydessä. Tämä työ on keskeistä paitsi 
yritysvastuumme myös Fortumin toiminnan tarkoituksen – For a cleaner 
world – kannalta.

Tässä raportissa käsittelemme arvonluontia toiminnoissamme, 
kuvaamme tämänhetkistä vero- ja toimintaympäristöämme 
ja raportoimme kokonaisverokontribuutiomme pääasiallisissa 
toimintamaissamme ja maissa, joissa meillä on holding- ja 
rahoitusyhtiöitä. Lisäksi tässä raportissa esitetään pääkohdat yhtiön 
hallituksen hyväksymistä veroperiaatteista sekä kattavampaa tietoa 
verojen raportoinnista tilinpäätöksissämme ja tietoa verotusta 
koskevista oikeudenkäynneistä. SISÄLTÖ
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VEROPERIAATTEIDEMME PÄÄKOHDAT  
OVAT SEURAAVAT:

VEROTUSTA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN – Meillä 

on yhdenmukainen vaatimustenmukaisuuden prosessi, jolla varmistetaan 

säännösten noudattaminen toiminnoissamme sekä verojen asianmukainen ja 

oikea-aikainen maksaminen toimintamaissamme.

LIIKETOIMINTARAKENNE – Käytämme vain kaupallisiin näkökohtiin perustuvia 

liiketoimintarakenteita, jotka ovat liiketoimintojemme mukaisia ja joissa on 

todellista sisältöä. Emme pyri epäedullisiin verotustuloksiin.

Fortumin veroperiaatteet

Fortum toimii energiasektorilla, jolle ovat ominaisia pääomavaltaiset 
pitkän aikavälin investoinnit. Vaikka liiketoimintamme on pitkäjänteistä, 
siihen kohdistuu useita nopeita muutoksia. Ilmastotavoitteet ja päivitetty 
strategiamme edellyttävät merkittäviä muutoksia toimintaan sekä 
monien uusien verosäännösten noudattamista. Siksi ennustettavuus ja 
varmuus ovat meille erittäin tärkeitä myös verotuksessa. Ratkaisumme 
näihin haasteisiin on vastuullinen veroasioiden hallinta. Tämä tarkoittaa, 
että noudatamme Fortumin hallituksen vahvistamia veroperiaatteita. 
Noudatamme myös lakia ja kunnioitamme lain tarkoitusta, ja strategiset 
ja toiminnalliset tavoitteemme ovat verojen suunnittelun ja optimoinnin 
lähtökohta. Lisäksi arvioimme liiketoimintaamme ja ratkaisuihimme 
liittyvät riskit ja epävarmuustekijät. Vastuullisen veroasioiden 
hallinnan ei tulisi koskaan luoda merkittävää tai edes vähäistä riskiä 
liiketoiminnoissa, vaikka verot tai verotuloja koskeva intressi sinänsä 
voi olla riski toiminnoille. Vastuullinen veroasioiden hallinta varmistaa 
investointien jatkumisen, toimintojen joustavuuden ja tehokkuuden sekä 
osakkaillemme ja muille sidosryhmille maksettavat tuotot. 

Hallitsemme veroriskiä samojen periaatteiden mukaisesti 
kuin muitakin liiketoimintariskejä. Kun teemme liiketoimintaa 
koskevia päätöksiä, otamme huomioon asian olennaisuuden sekä 
veroseuraamukset ja tehokkaiden riskinhallintatoimien kustannukset. 
Noudatamme sääntöjä, mutta olennaisiin kysymyksiin on kiinnitettävä 
sitäkin enemmän huomiota päätöksentekoprosessissa. Raportoimme 
liiketulomme paikallisten sääntöjen ja vaatimusten mukaisesti. 
Otamme huomioon monia näkökohtia, kuten yhteiskuntavastuun, 
maineen ja taloudelliset vaikutukset. Kiinnitämme erityistä huomiota 
maineeseemme sidosryhmien keskuudessa laajemmin. Tätä varten 
olemme sitoutuneet vastuulliseen veroasioiden hallintaan. 

Fortum Oyj:n hallituksen hyväksymät veroperiaatteet on julkaistu 
Fortumin verkkosivuilla: 4Eettisellä t oiminnalla k ohti muutosta.

Verostrategia lyhyesti

Samaan aikaan kun verosääntelyssä On tärkeää tunnistaa ongelmakohdat ja 
tapahtuu historiallisia muutoksia, niiden ratkaisut sekä valita parhaat 
olemme luopumassa hiilipohjaisesta käytännöt uusien liiketoimintatapojen 
tuotannosta ja toimet Uniper-yhteistyön hallinnoimiseksi. Veroihin liittyvien 
edistämiseksi jatkuvat. kysymysten esille nostamiseksi tehdään 

sekä yhtiön sisäistä että ulkoista yhteistyötä.

Ennakoivuus ja läpinäkyvyys parantavat Pidämme huolen siitä, että liiketoiminta 
veroprosessien ja rahoitusvirtojen on kaiken keskiössä varmistaaksemme, 
hallintaa ja edesauttavat liiketoiminnan että verot ja rahoitus tukevat Fortumin
ennustettavuutta. strategiaa ja saavuttaaksemme asetetut 

tavoitteet.

VEROASIOIDEN HALLINTA – Olemme sitoutuneet jatkuvaan kehittämiseen, 

jotta voimme varmistaa veroasioiden vastuullisen hallinnan ja kestävät 

periaatteet.

VEROSUUNNITTELU – Kunnioitamme lain tarkoitusta. Kunnioitamme myös 

osakkeenomistajien etuja ja pyrimme poistamaan kaksinkertaisen verotuksen.

ULKOISET SUHTEET – Fortum käy keskustelua valtionhallinnon ja 

veroviranomaisten kanssa veropolitiikan ja -säännösten vaikutuksesta yhtiöön.

RAPORTOINTI SIDOSRYHMILLE – Olemme sitoutuneet varmistamaan, että 

sidosryhmämme voivat ymmärtää verotukseemme liittyvät tärkeät tekijät ja 

että veroraporttimme antama tieto on oleellista ja oikeaa.
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Fortum veronmaksajana – arvonluonti

Toimintamme tarkoitus – For a cleaner world – aiheuttaa ja edellyttää 
merkittäviä muutoksia energialiiketoimintaan ja verotukseen 
myös pitkällä aikavälillä. Tulevaisuuden verotusjärjestelmien 
heikko ennustettavuus on vakava haaste, koska pitkän tähtäimen 
investoinneista sähköntuotantoon päätetään nyt ja lähitulevaisuudessa. 
Esimerkiksi energiaverotuksessa pääosa verotuloista perustuu tällä 
hetkellä fossiilisten polttoaineiden käyttöön, ja tämä veropohja katoaa 
hiilestä luovuttaessa. Tässä mielessä ennustettavuus tarkoittaa avointa 
keskustelua tulevaisuuden verotusjärjestelmistä jo tänään.

Liiketoimintamme verojalanjäljen ymmärtäminen edellyttää Fortumin 
arvoketjun ja kaikkien verotuskohteiden kuvaamista. 

Fortumin strategia ohjaa ja asemoi yhtiön toimintaa paikallisilla 
energiamarkkinoilla. Energian – sähkön, lämmön ja energiahyödykkeiden 
sekä kierrätys- ja jätehuoltoratkaisujen – tuotanto ja myynti ovat 
vahvasti paikallisia toimintoja. Keskeisiä kannattavuustekijöitä ovat 
investoinnit ja voimalaitokset. Kaikki maksamamme verot ovat 
paikallisia. Yli 98 % verokontribuutiostamme kohdistuu maihin, joissa 
meillä on paikallista tuotantoa ja tuotantoon liittyvää omaisuutta. 
Jäljelle jäävä osa maksetuista veroista liittyy hyödykkeiden kaupan sekä 
rahoitus- ja palvelutoimintojen paikallisiin voittoihin, jotka edustavat 
kansainvälistä liiketoimintaamme. Rajat ylittävissä liiketoimissa 
noudatamme markkinaehtoperiaatetta.

Keskitymme tässä raportissa Fortumiin veronmaksajana sekä 
Fortumin maksamien verojen perusteisiin. Toivomme, että tämä raportti 
auttaa ymmärtämään, miksi verotusjärjestelmien eri osatekijät ovat 
tärkeitä ja millainen on Fortumin verojalanjälki.

Fortum maksaa veroja arvoketjunsa eri vaiheissa

Fortum maksaa tietyistä liiketoimista varainsiirtoveroa

Fortum maksaa tuloveroja verotettavan voittonsa perusteella

 Energiantuotanto  Polttoaineet / energia-
lähteet ja -hyödykkeet Kiertotalous Asiakkaat ja myynti Konsernin sisäiset 

toiminnot

Fortum maksaa luonnonvarojen 
käyttöön liittyviä veroja

Fortum tilittää arvonlisäverot 
myyntinsä perusteella

Fortum maksaa jäteveroja 
kaatopaikkajätteestä

Fortum maksaa lähdeveroa 
tietyistä osingoista Fortum maksaa 

rakennuksista 
ja kiinteistöistä 
kiinteistöveroja

Fortum maksaa erilaisia 
tuotantoon liittyviä veroja

Fortum maksaa tulleja 
tavaroiden maahantuonnista

Fortum maksaa vakuutuksistaan 
vakuutusmaksuveroja

Fortum maksaa työllistämiseen liittyviä 
veroja ja tilittää ennakonpidätykset 
maksettujen palkkojen perusteella
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Fortumin maksamien verojen määrä ja luonne näkyvät 
kokonaisverokontribuutiossamme, joka vuonna 2020 oli 1 724 miljoonaa 
euroa (2019: 771 milj. euroa), josta 665 miljoonaa euroa (2019: 397 milj. 
euroa) oli maksettavia veroja ja 1 059 miljoonaa euroa (2019: 374 milj. 
euroa) tilitettäviä veroja. Suomi, Ruotsi, Venäjä ja Saksa ovat suurimmat 
tuotantomaamme. Vuonna 2020 tilikaudelta maksettavat verot olivat 
Suomessa 91 miljoonaa euroa (2019: 111 milj. euroa), Ruotsissa 
118 miljoonaa euroa (2019: 126 milj. euroa), Saksassa 139 miljoonaa 
euroa (2019: 0 milj. euroa) ja Venäjällä 126 miljoonaa euroa (2019: 
74 milj. 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, asiakkailta perityt 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.

Vero- ja toimintaympäristömme 
vuonna 2020 

Toimintamme tarkoitus – For a cleaner world – tuo merkittäviä 
muutoksia verotukseen, myös pitkällä aikavälillä. Hyvä verotusjärjestelmä 
on yksinkertainen, selkeä, tasapuolinen ja läpinäkyvä. Nämä periaatteet 
ovat arvokkaita yhä monimutkaisemmaksi muuttuvassa maailmassa. 
Verotus ei saa luoda esteitä liiketoiminnalle ja uusille teknologioille, vaan 
sen on tuettava maailmanlaajuista hiilestä luopumista.

Vuoden 2020 poliittiset ja taloudelliset painopisteet olivat verojen 
läpinäkyvyys, kansainvälisen yhdenmukaisuuden parantaminen, 
veronkierron ehkäisy sekä veropohjan rapautumisen ja voitonsiirron 
vastaiset toimenpiteet, jotka johtivat useiden säännösten ja 
ohjeiden ehdottamiseen ja toimeenpanoon. COVID-19-pandemian 
vuoksi hallitukset ovat ottaneet käyttöön erilaisia verohelpotuksia, 
jotka auttavat yrityksiä selviytymään tilanteesta. Pandemia loi 
haasteita toiminnallemme, mutta sillä oli vain vähäisiä vaikutuksia 
liiketoimintaamme vuonna 2020. Odotamme sen kuitenkin vaikuttavan 
lopulta sekä liikevoittoomme että verorasitukseemme.

Monet uudet säännöt ja säännökset ovat vaikuttaneet 
veroympäristöön. OECD, Euroopan unioni ja hallitukset jatkavat 
sääntelytyötä pandemian seurauksena ja etenkin liiketoiminnan 
muuttumisen vuoksi. Uskomme, että vastuullinen lainsäädäntötyö 
kunnioittaa läpinäkyvyyttä, yksinkertaisuutta, ennustettavuutta, 
varmuutta ja suhteellisuutta. Näillä perusperiaatteilla varmistetaan, 
että erilaiset näkemykset ja näkökulmat otetaan huomioon. Ne myös 
auttavat luomaan lakeja, joita on mahdollista noudattaa, eivätkä 
luo esteitä yhteiskunnan tärkeille arvoille, kuten ilmastonmuutoksen 
vastaiselle työlle. Tässä yhteydessä haluamme korostaa näitä 
näkökohtia muutamalla esimerkillä:
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Erityisiin tavoitteisiin liittyvät uudet verot
Ilmasto- ja kierrätystavoitteet ovat johtaneet täysin uusien verojen 
syntymiseen. Yksi uusista veroista on Ruotsin jätteenpolttovero, 
joka otettiin käyttöön keväällä 2020. Lainsäädäntötyön 
epäjohdonmukaisuuksien vuoksi jätteiden kierrätykseen sovellettiin 
kaksinkertaista verotusta. Toinen esimerkki on muovivero, jota 
koskeva keskustelu ja suunnittelu jatkuvat kansallisella ja EU:n 
tasolla. Lisäksi EU on ilmaissut aikomuksensa alkaa kantaa EU-veroa 
muovipakkausjätteestä. Muoviveron tavoitteena on vähentää muovin 
käyttöä, mutta se ei tue muovin kierrätystä. Kierrätysmuovista saatava 
raaka-aine ei ole vielä kilpailukykyistä. Muovia käsitellään edelleen 
jätteenä. 

Verosääntelyllä, jonka tarkoituksena on ohjata käyttäytymistä 
eikä rahoittaa julkista taloutta, voi olla tahattomia seurauksia. Siksi 
toivommekin lainsäätäjiltä entistä enemmän läpinäkyvyyttä ja 
suhteellisuudentajua sekä vaikutusten arviointia, jotta tavoitteet voidaan 
saavuttaa.

Energiaverodirektiivi
Energiaverodirektiiviä tarkistetaan parhaillaan. Fortumin mielestä 
arvioinnin päätavoitteena tulisi olla selkeä lähestymistapa 
energiatuotteiden verotukseen. Selkeään systematiikkaan perustuva 
yhdenmukaistettu EU-energiaveromalli parantaisi merkittävästi 
selkeyttä ja ennustettavuutta sekä tekisi suurimman osan 
nykyisen energiaverodirektiivin vapautuksista tarpeettomiksi. 
Jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa kustannustehokkaasti, 
energiaverodirektiiviä olisi tarkistettava niin, että se tukee 
sähköistymistä ja toimialojen yhdentymistä, joilla on merkittävä rooli 
hiilestä luopumisessa yhteiskunnissa, teollisuuden prosesseissa, 
liikenteessä ja kaukolämmityksessä. 

Uniperin yhdistely vuonna 2020 muutti 
verokontribuutiotamme.
Fortum hankki 49,99 %:n osuuden Uniperista vuonna 2019. Hankinta 
vaikutti verokontribuutioomme vain lisäämällä rahoituskustannuksia 
ja pienentämällä konsolidoitua verokontribuutiotamme: raportoimme 
osuutemme Uniperin voitosta verojen jälkeen. Maaliskuussa 2020 
hankimme lisää Uniperin osakkeita, minkä seurauksena Uniper 
yhdisteltiin Fortumin talousraportointiin. Vuosien 2019 ja 2020 
verokontribuutiomme eivät ole vertailukelpoisia, koska raportoimme 
Uniperin veropanoksen ensimmäistä kertaa vuonna 2020 ja vain 
yhdeksältä kuukaudelta. Muut vaikutukset verokontribuutioomme ovat 
seuraavat:

Yhdistelyn seurauksena raportoimme aiempaa enemmän 
Saksassa, Venäjällä, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa maksettuja 
veroja. Suomeen maksettujen verojen suhteellinen osuus 
pienenee, koska Uniperilla ei ole toimintaa Suomessa ja olemme 
myyneet joitakin Suomen toimintojamme viime vuosina. 

Strateginen tavoitteemme on parantaa kannattavuutta 
Uniper-yritysostolla. Jos saavutamme tavoitteemme, Suomeen 
maksamamme verot eivät kasva. Lisää arvoa ja verotettavaa 
syntyy muissa maissa kuin Suomessa: maissa, joissa Uniperilla on 
toimintaa. 

Suomeen tilittämämme verot lisääntyvät, jos konsernin voitto 
kasvaa. Osinkopolitiikkamme seurauksena osinkomme kasvaisi 
ja osingoista Suomeen tilittämämme lähdeverot kasvaisivat 
vastaavasti. Verojalanjälkemme Suomessa siirtyy verojen 
maksusta tilityksiin (lähdevero osingoista).

Varmuus ja ennustettavuus 
Euroopan neuvoston direktiivi 2011/16 EU-maiden 
verohallintojen välisestä yhteistyöstä nk. DAC6

Uusi sääntely, jonka tarkoituksena on lisätä avoimuutta ja estää 
aggressiivinen verosuunnittelu, asettaa tietyille direktiivissä 
määritellyille, EU rajat ylittäville ja tietyt ”tunnusmerkit” 
täyttäville järjestelyille julkistamisvaatimuksia. Sääntely velvoittaa 
raportoimaan.

Uusi asetus edellyttää end-to-end-prosessien ja 
valvontatoimien käyttöönottoa tunnusmerkit täyttävien 
järjestelyjen tunnistamiseen, dokumentointiin, raportointiin ja 
tietojen säilyttämiseen.

Direktiivillä luodaan uusi, monimutkainen raportointivelvoite 
kansainvälisille yrityksille. Paikallinen täytäntöönpano vaihtelee 
EU:n sisällä, joten Fortumin ja muiden yritysten on ymmärrettävä 
erilaisia lähestymistapoja tähän vaatimukseen. Normaalia 
liiketoimintatapahtumaa, kuten yritysostoa, voidaan joissakin 
tapauksissa pitää raportoitavana järjestelynä. 

Näkemyksemme mukaan nämä säännöt eivät ole tasapainossa 
eivätkä oikeassa suhteessa. Ne eivät edistä ennustettavuutta. 
Toivomme, että kaikki maat alkavat noudattaa Suomen 
veroviranomaisten käytännönläheistä lähestymistapaa: 
tavoitteena tulisi olla aggressiivisten järjestelyjen eikä normaalien 
liiketoimintatapahtumien tunnistaminen.
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Fortumin veroasioiden hallinta

Vuosi 2020 on ollut Fortumin muutosten vuosi: omistuksemme 
Uniperissa ylitti 50 % ja yhdistelemme Uniperin tytäryhtiönä  
31.3. alkaen. Käynnistimme Uniperin kanssa rakentavan keskustelun 
useista verotukseen liittyvistä aiheista ymmärtääksemme Fortumin 
uutta verotusasemaa yhdistelyn edellyttämällä tavalla. 

Fortumin verotiimi tukee yhtiön strategiaa konsernin taseen ja 
taloudellisen aseman vahvistamiseksi. Vuonna 2020 keskityimme 
ydintoimintoihin kuulumattomien liiketoimintojen myyntiin. 
Laadimme vuonna 2019 toimintasuunnitelman tunnistettujen riskien 
pienentämiseksi. Toimintasuunnitelmamme mukaisesti olemme 
simuloineet Fortumin verotusasemaa uuden verolainsäädännön osalta, 
jotta voimme löytää keskeiset painopistealueet sekä selkeyttää 
verotyön rooleja ja vastuita organisaatioidemme eri osissa. Olemme 
osallistuneet keskusteluihin useiden toimijoiden (esim. B Team, 
voittoa tavoittelematon johtavien yritysten muodostama ryhmä, 
jonka tavoitteena on liiketoiminnan vastuullisuuden kulttuurin 
uudelleenmäärittäminen) kautta vaihtaaksemme näkemyksiä, jotta 
voimme parantaa edelleen vastuullista ja läpinäkyvää veroasioiden 
hallintaa sekä avointa johtajuutta verotiimissä.

Lisäksi investoimme uuteen veroraportoinnin ratkaisuun, joka otetaan 
käyttöön vuonna 2021. Pyrimme parantamaan verotukseen liittyviä 
tietoja, joiden avulla voimme tehostaa verotusta koskevien säännösten 
noudattamista, raportointia sekä edistää strategista päätöksentekoa.

Fortumin verotuksen toimintaperiaatteet
Talousjohtaja vastaa verotuksen hallinnoinnista ja strategiasta. 
Talousjohtajalle raportoiva konsernin verojohtaja vastaa verotuksen 
toimintaperiaatteidemme toimeenpanosta. Hän myös varmistaa, 
että veroasioita tukevat toimintaperiaatteet ja käytännöt ovat 
olemassa, niitä ylläpidetään ja noudatetaan johdonmukaisesti kaikissa 
toimintamaissamme. Verojohtajan tukena on ammattilaisista koostuva 
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 riskejä. 

Saksalainen pörssiyhtiö Uniper SE on ollut Fortumin yhdistelty 
tytäryhtiö maaliskuusta 2020 alkaen. Uniper SE:llä on oma vero-
organisaationsa ja omat veroperiaatteensa, ja se julkaisee oman 
veroraporttinsa vuodesta 2020 alkaen. Uniper SE noudattaa Fortumin 

veroperiaatteita. Uniper SE:n verotusasema sisältyy Fortum-konsernin 
taloudellisiin tietoihin huhtikuusta 2020 alkaen. Lakien ja säännösten 
mukaisesti Uniper SE raportoi kaikki veroihin liittyvät olennaiset tiedot 
Fortumille, jotta voimme varmistaa Uniper-konsernin asianmukaisen 
yhdistelyn Fortum-konserniin. Uniperin verotyö myös tilintarkastetaan 
riippumattomasti. 

Talousjohtaja

Toimitusjohtaja

Hallitus

Verojohtaja

Tax Planning Tax Compliance
Tax 

Controversy
Tax 

Transparency
Tax 

Accounting
Tax IC & Risk

Tax Authority 
reporting Uniper:

Lisätietoa Uniperin 
verotuksen

 toimintaperiaatteista 
uniper.energy

Välilliset verot ja 
muut kuin tuloverot

Tarkastus- ja 
riskivaliokunta

Fortumin verotuksen toimintaperiaatteet

Informaatio
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Uniper-konsernilla on oma vero-organisaationsa, joka vastaa Uniper 
SE:n veroasioista talousjohtajan alaisuudessa. Uniper SE -konsernin 
vero-organisaatio antaa Fortum-konsernin vero-organisaatiolle 
yhdistelyn edellyttämät tiedot.

Riskinottohalukkuus verosuunnittelussa
Fortumin veroasioiden hallintaa ohjaavat aina liiketoiminnan tarpeet 
– strategiset tai projekteihin liittyvät – sekä veroasioiden hallinnan 
periaatteet. Verosuunnittelun tarkoituksena on taata tehokkuus, 
varmuus ja ennustettavuus liiketoiminnan verotuskäsittelyssä. 
Liiketoiminnalle esteitä luova verorasitus synnyttää tarpeen aseman 
arviointiin verosuunnittelun tai viestinnän ja julkisten keskustelujen 
avulla. Toisin sanoen lain hengen mukaista verosuunnittelua tarvitaan 
joissakin tapauksissa liiketoiminnan ja sen kannattavuuden haasteiden 
ratkaisemiseen. Koska verotus ei ole minkäänlainen lähtökohta 
järjestelyissämme, verosuunnittelumme ei saa aiheuttaa merkittäviä 
riskejä liiketoimintaympäristölle. Verosuunnittelumme tavoitteena 
on päinvastoin luoda selkeyttä ja varmuutta liiketoiminnoille ja niistä 
aiheutuville veroseuraamuksille.

Verosuunnittelulla ei pysty koskaan 
eliminoimaan kaikkia huonon tai  
epäselvän sääntelyn tuomia riskejä

Puutteellinen ymmärrys tai virheelliset tiedot voivat joskus johtaa 
jälkiveropäätöksiin. Uskomme, että oikea-aikainen ja läpinäkyvä 
tieto ja viestintä ovat tärkeitä tekijöitä riskin pienentämisessä. Siksi 
olemme sitoutuneet läpinäkyvyyteen veroasioidemme hallinnassa ja 
noudatamme olennaisuusperiaatetta selkeyttääksemme viestintäämme.
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Riskiarvio
Arvioimme vuoden aikana säännöllisesti epävarmuustekijöitä, jotka 
liittyvät nykyisen ja suunnitellun liiketoimintamme verotukseen. 
Riskinhallinnassa teemme yhteistyötä liiketoimintojen kanssa ja 
käytämme työkaluina itsearviointeja, haastatteluja ja työpajoja. Sisäinen 
prosessimme seuraa liiketoimintojamme, jotta voimme varmistaa, että 
pääriskialueet ovat hallinnassa ja niitä johdetaan hyvin. Raportoimme 
veroihin liittyvistä riskeistä sekä niiden hallinnasta ja varmennuksesta 
tarkastus- ja riskivaliokunnalle sisäisen aikataulumme ja riskeihin 
liittyvän työmme mukaisesti. Olemme kehittäneet toimintojemme 
sisäisiä tarkastuksia tiimin sisällä. Lisäksi arvioimme jatkuvasti 
verotukseen liittyviä vastuita ja vastuuvelvollisuuksia varmistaaksemme, 
että kaikki aiheet on otettu huomioon ja niitä hallitaan. Kokoamme 
vuosittain sisäisten tarkastusten arvioinnin ja raportoimme siitä 
sisäisesti varmistaaksemme, että tarkastukset ovat asianmukaisia 
ja tehokkaita. Koska tilintarkastukset ovat veroasioiden hallintamme 
arviointeja, kunnioitamme tarkastajien riippumattomuutta neuvonantajia 
valitessamme.

Esitämme vuosittain toimintasuunnitelman riskien pienentämiseksi. 
Konsernin verotiimi hallinnoi verotukseen liittyviä epävarmuustekijöitä 
ja pyrkii siihen, että liiketoimintojemme verotus olisi ennakoitavissa 
kaikissa toimintamaissamme. Merkittävimmät vuonna 2020 
tunnistetut epävarmuustekijät olivat muuttuva ja epäselvä 
verolainsäädäntö sekä raskaat verotusta koskevien säännösten 
noudattamisvelvollisuudet ja etenkin rajat ylittäviä järjestelyjä koskeva 
raportointivelvollisuus. Verolainsäädännön epäselvyyden ja laajuuden 
vuoksi on mahdollista, että vaatimustenmukaisuus ei aina täyty kaikkien 
raportointivelvoitteiden osalta. Epäselvät säännöt sekä uusimpien 
EU-sääntöjen yhdenmukaisuuden puute voivat johtaa kaksinkertaiseen 
verotukseen, jos kustannukset eivät ole vähennyskelpoisia, tuloja 
verotetaan ja ennakonpidätykset ovat lisäksi korkeat. Olemme 
myös tunnistaneet, että uudet säännöt ja uudet maat tuovat 
haasteita vastuiden määrittelyyn. Riskinhallintaa voidaan tehostaa 
yksinkertaistamalla yhtiörakenteita, parantamalla tiedonhallintaa, 
hyväksyttämällä strategia veroviranomaisilla, lisäämällä läpinäkyvyyttä, 
parantamalla resursseja ja arvioimalla vastuita ja vastuuvelvollisuuksia. 

Fortumin toimintaohje on täysin sovellettavissa kaikkeen verotusta 
koskevaan työhön.

Verotiimin palkitsemisjärjestelmä
Fortumin yritysverotiimi kuuluu yhtiön normaalien 
palkitsemisjärjestelmien piiriin. Asetetut tavoitteet liittyvät prosessien 
parantamiseen, kuten uusiin veroraportoinnin järjestelmiin, tehtävien 
automatisointiin, Uniper-yhteistyöhön, läpinäkyvyyden kehittämiseen 
sekä Fortumin tasetta vahvistaviin liiketoimiin. Palkitseminen ei liity 
maksettavaan veroon tai tilitettäviin veroihin.

Yhtiörakenteemme ja verokontribuutiomme
Fortumin toiminta on kansainvälistä, ja siksi kansainväliset rahoitus-
toimintomme sijaitsevat EU-maissa, joiden toimintaympäristö on vakaa ja 
verotus ennakoitavaa. Meillä on rahoitusyhtiöitä Alankomaissa ja Irlannissa.

Viimeaikaisessa keskustelussa myös Alankomaat ja Irlanti on mainittu 
alhaisen verotuksen maina. Maksamme veroja toimintamaissamme kaikkiin 
veronmaksajiin sovellettavien paikallisten säännösten ja normaalien 
verokantojen mukaisesti: Alankomaissa 25 % ja Irlannissa 12,5 %. 
Maakohtainen luettelo Fortumin tytäryhtiöistä segmenteittäin 31.12.2020 
on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 39 ”Tytäryritykset segmenteittäin”.

Fortum Oyj
Listattu Nasdaq Helsinki Pörssissä

Pääkonttori

Fortum Holding BV
Holding-yhtiö
Alankomaat

Venäjä, Puola, 
Liettua, Latvia, Eesti, 

Iso-Britannia, 
Ranska, Saksa

Operatiivisia yhtiöitä

Suomi
Operatiivisia yhtiöitä

Fortum Finance BV
Rahoitusyhtiö
Alankomaat

Fortum Participation Ltd
Holding-yhtiö

Irlanti

Ruotsi
Operatiivisia yhtiöitä

Saksa, Norja
Holding-yhtiöt 

Fortum Deutschland SE / 
Uniper SE ja 

Oslo Varme AS

Fortum Finance Ireland DAC
Rahoitusyhtiö

Irlanti

Fortum Sweden AB
Holding-yhtiö

Ruotsi

Fortumin oikeudellinen rakenne ja 
pääasiallinen veronkanto

Pääasialliset verot
Lähdeverot osingoista ja ennakonpidätykset
Tulokseen liittyvät tuloverot
Lähdeverot osingoista ja ennakonpidätykset
Voitto-, omaisuus- ja polttoaineverot sekä arvonlisäverot
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Verojen raportointi

Tämän osion tarkoituksena on havainnollistaa Fortumin 
kokonaisveropanosta. Toimintaamme ohjaavat veroperiaatteemme, 
toimintaohjeemme, verostrategiamme ja hallintotapamme. Uskomme, 
että liiketoimintatapamme havainnollistaa veroasioiden vastuullista 
hallintaa. Tässä osiossa esitetään maakohtaisesti maksamamme ja 
tilittämämme verot, liiketoimintamme verokontribuution keskeiset 
suorituskyvyn mittarit, toiminta alhaisen verotuksen maissa sekä 
muut tekijät, jotka ovat mielestämme tärkeitä veropanoksemme 
taloudellisessa mittaamisessa.

Verotiedot tilinpäätöksen liitetiedoissa
Seuraamme säännöllisesti verojen läpinäkyvän raportoinnin ja uusien 
ehdotusten kehitystä. Päivitämme tietojamme, jos kehitys muuttaa 
liiketoimintamme laadullista kuvausta.

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 12 
”Tuloverot” ja liitetiedossa 27 ”Tuloverosaamiset ja -velat”.

Verotuksen keskeiset tunnusluvut, %
2020 2019 2018

Efektiivinen tuloverokanta 15,7 % 12,8 % 17,5 %
Vertailukelpoinen efektiivinen 
tuloverokanta 23,8 % 22,0 % 22,1 %
Painotettu tuloverokanta 22,1 % 23,6 % 19,4 %

Fortumin efektiivinen tuloverokanta tuloslaskelman mukaan oli 15,7 % 
(2019: 12,8 %). 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, muut 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, verokannan muutokset ja 

muut merkittävät kertaluonteiset verovaikutukset. Vertailukelpoinen 
efektiivinen tuloverokanta esitetään, koska se havainnollistaa 
paremmin konsernin verotusasemaa verrattaessa katsauskautta 
aiempiin kausiin. Vertailukelpoinen efektiivinen tuloverokanta ei sisällä 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vuoden 2020 vertailukelpoinen 
efektiivinen tuloverokanta oli 23,8 % (2019: 22,0 %). 

Alla olevasta taulukosta ilmenee, miksi konsernin tuloksesta 
ennen veroja muodostuva verokanta eroaa Suomen nimellisestä 
verokannasta. Vertailukelpoinen efektiivinen tuloverokanta on laskettu 
vähentämällä tuloveroista verokannan muutosten vaikutukset, 
vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot sekä merkittävät 

kertavaikutteiset veroerät, ja jakamalla tästä saatu tulos voitolla 
ennen veroja vähennettynä osakkuus- ja yhteisyritysten voitoilla sekä 
vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä. Efektiivinen tuloverokanta ja 
vertailukelpoinen efektiivinen tuloverokanta perustuvat tuloslaskelmaan 
kirjattuun tuloveroon, johon sisältyvät laskennallisten verojen 
muutokset. 

Tuloverokanta
milj. euroa 2020 % 2019 % 2018 %
Tulos ennen veroja 2 199 1 728 1 040

Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta -656 -744 -38
Verovapaat myyntivoitot ja -tappiot -558 -7 -72
Muut vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät 303 80 -124

Tulos ennen veroja ilman osakkuusyhtiöiden ja yhteisyritysten voittoja ja verottomia 
myyntivoittoja tai -tappioita sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 1 288 1 057 806
Vero laskettuna Suomen nimellisellä verokannalla -258 20,0 % -211 20,0 % -161 20,0 %

Suomen ja ulkomaisten verokantojen erot -16 1,3 % 9 -0,8 % 3 -0,4 %
Verotuksessa vähennyskelvottomat kulut 21 -1,7 % -15 1,4 % -5 0,6 %
Laskennallisten verosaamisten muutoksen ja kirjaamatta jättämisen vaikutukset -22 1,7 % 6 -0,5 % 8 -1,0 %
Edellisiin tilikausiin perustuva verojen korjaus 3 -0,2 % -3 0,3 % 0  -
Osingonjakoon liittyvät verot -24 1,8 % -17 1,6 % -14 1,8 %
Muut erät -11 0,9 % 1 -0,0 % -1 0,1 %

Vertailukelpoinen efektiivinen tuloverokanta -307 23,8 % -232 22,0 % -170 21,1 %
Verokannan muutokset 4 -3 17
Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin muihin eriin liittyvät verot 93 14 -28
Muut merkittävät kertaverovaikutukset -135 0

Tuloverot -344 -221 -181
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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.

  Muutos  
milj. euroa 1.1.2020 2020 31.12.2020
Aineettomat hyödykkeet -104 -137 -241
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 
ja käyttöoikeusomaisuuserät -823 -405 -1 228
Eläkevelvoitteet 25 517 542
Varaukset -17 1 290 1 273
Johdannaisinstrumentit 33 -96 -63
Vahvistetut tappiot ja käyttämättömät 
hyvitykset 63 105 168
Muut erät 36 -348 -312
Laskennalliset verovelat netto -788 926 138

 
Laskennallisten verojen muutos sisälsi 579 miljoonaa Uniperin 
hankintaan 31.3.2020 liittyen, sillä ollen suurin vaikutus varauksiin. 
Fortumilla on aikaisemmilla tilikausilla ollut olennainen laskennallinen 
verovelka johtuen investoinneista pitkäaikaiseen käyttöomaisuuteen. 
Nämä varat poistetaan nopeammin verotuksessa kuin kirjanpidossa, 
mikä johtaa matalampiin maksettuihin veroihin hyödykkeen pitoajan 
alussa ja korkeampiin maksettuihin veroihin hyödykkeen pitoajan 
lopussa. Tästä erosta muodostuu laskennallinen verovelka. Tilanne 
on muuttunut Uniperin hankinnan seurauksena, sillä Uniperilla 
on aikaisemmin ollut olennainen laskennallinen verosaaminen 
liiketoiminnastaan.

Verot yhteensä
Maksettavat verot sisältävät Fortumin tilikaudelta maksamat erilaiset 
verot. Vuonna 2020 Fortum maksoi veroja 665 miljoonaa euroa 
(2019: 397 milj. euroa). Tilikaudelta maksettavat verot sisältävät 
tuloverot (ilman laskennallisia veroja), 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. Kun voitto ennen veroja on 
lähellä nollaa tai negatiivinen, kokonaisverokanta ei anna oikeaa kuvaa 
verokontribuutiosta.

 

Kokonaisverokanta, %
2020 2019 2018

Kokonaisverokanta 26,1 % 21,0 % 24,0 %

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 tilittämät verot olivat 1 059 miljoonaa euroa 
(2019: 374 milj. euroa).
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Fortumin verotuksen keskeiset tunnusluvut ja 
maakohtainen verotus
Valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston valtio-omisteisille 
yhtiöille vuodelle 2020 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 seuraavassa taulukossa 

toiminnassa käytettävät varat sekä tilikaudelta maksettavat verot ja 
tilikaudelta tilitettävät verot yhdentoista merkittävimmän toimintamaan 
osalta. Varmistamme arvonmuodostuksen ymmärrettävyyden 
ilmoittamalla korkoa tuottavat lainasaamiset, koska rahoitus on olennaista 
liiketoimintojemme menestykselle. Mielestämme tämä on ratkaiseva tekijä 
liiketoimintojemme arvonluonnissa.

Fortum – maakohtaiset tiedot
Suomi Ruotsi Venäjä Saksa Norja Puola

milj. euroa 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018
Tilikaudelta maksettavat verot
Tuloverot 34 42 8 53 80 3 84 51 38 80 2 0 11 20 16 5 6 6
Tuotantoverot 39 52 49 4 3 6 4 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Työllistämiseen liittyvät verot 2 1 1 37 13 14 17 3 3 48 0 0 6 7 5 1 1 1
Omaisuuteen liittyvät verot 15 14 14 24 30 56 21 17 32 0 0 0 2 2 2 7 6 6
Yrityksen kuluksi kirjatut välilliset verot 2 1 2 0 0 0 0 0 0 3 -2 2 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 91 111 73 118 126 78 126 74 75 139 0 2 19 30 23 13 14 13

Toiminnassa käytettävät varat 1) 3 808 4 130 4 589 10 728 4 125 4 202 3 973 2 630 2 408 3 833 5 24 1 267 1 605 1 622 672 671 645
Korolliset lainasaamiset 1, 2) 4 555 2 553 2 932 1 358 710 742 22 8 0 4 976 0 0 0 1 1 3 23 13
Työntekijöiden määrä 2 370 2 234 2 238 1 752 985 981 7 466 2 955 2 941 4 925 68 56 587 660 667 583 560 754
Tulos ennen veroja 1 088 303 113 -66 383 396 404 312 261 269 592 -6 9 53 37 35 -25 15
Efektiivinen tuloverokanta 6,0 % 18,7 % 22,7 % -79,0 % 19,4 % 19,3 % 23,7 % 18,3 % 18,7 % 37,1 % 0,2 % 5,2 % 51,4 % 25,3 % 5,2 % 21,2 % 9,5 % 37,9 %
Kokonaisverokanta 7,9 % 29,8 % 41,0 % N/A 29,3 % 16,6 % 28,3 % 22,1 % 25,3 % 42,4 % 0,0 % N/A 107,4 % 47,5 % 51,5 % 30,6 % N/A 57,6 %

Tilikaudelta tilitettävät verot
Arvonlisäverot, netto 20 13 1 56 49 5 128 101 87 126 1 1 24 24 102 31 6 0

Arvonlisäverot, myynnit 718 562 323 598 341 310 411 311 281 7 171 2 1 159 368 238 204 198 154
Arvonlisäverot, hankinnat 699 549 322 542 292 305 283 210 194 7 045 1 0 135 344 135 173 192 155

Palkoista perittävät ennakonpidätykset 50 47 44 40 17 17 14 7 7 175 0 0 13 19 15 4 4 4
Valmisteverot 1 1 1 0 0 24 0 0 0 243 0 0 0 0 0 4 3 1
Lähdeverot 70 52 55 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Yhteensä 140 113 113 96 66 46 150 108 94 544 1 1 37 44 117 40 13 5
Maakohtaiset kommentit Joensuun ja Järvenpään kaukolämpö- Uniperin tuloksen konsolidointi, toimin- Maksetut verot nousivat ja tulos ennen Uniperin toiminnan konsolidaatio Toiminnan tulos on heikentynyt Norjassa Toiminnan kannattavuus Puolassa 

liiketoimintojen merkittävät verovapaat nal le tyypilliset vaihtelut ja huolto- veroja parani pääasiassa Uniperin toisesta vuosineljänneksestä alkaen verrattaessa vuoteen 2019. Tästä syystä vaihtelee samalla kun maksettujen 
myyntivoitot alensivat efektiivistä katkokset heikensivät tulosta ennen toiminnan konsolidoinnista johtuen. muutti Fortumin Saksaan maksamien tuloverojen määrä on alentunut, kun taas verojen määrä on vakaa. 
veroastetta Suomessa. Näiden kauko- veroja sekä maksettuja tuloveroja. Omai- verojen määrää merkittävästi. muiden maksettujen verojen määrä on Vähennyskelvottomat kulut vuonna 2019 
lämpö toimintojen myynti alentaa suuteen liittyvien verojen määrä aleni Johdannaisiin liittyvällä toiminnalla pysynyt vakaana. vaikuttivat efektiiviseen veroasteeseen 
Fortumin veropohjaa Suomessa ja näin edelleen Ruotsin eduskunnan vuonna sekä sähkön tuotannon tuloksella oli vaikeuttaen vuosittaisen veronmaksun 
ollen maksettavien verojen määrä on 2017 tekemän päätöksen perusteella. pääasiallinen vaikutus verotettavan vertailemista.
alentunut. Tällä päätöksellä alennettiin asteittain tulon tasoon. Verokustannus heijastelee 

kiinteistöveroja. Veron alennuksella on toiminnan tuloksellisuutta.
tulosta parantava vaikutus.

1) Eliminoinnit maiden välillä eivät sisälly taulukon lukuihin

2) Sisältäen käteisvakuudet
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milj. euroa 2020
Alankomaat

2019 2018 2020
Unkari

2019 2018 2020
Yhdysvallat

2019 2018 2020
Irlanti

2019 2018 2020
Iso-Britannia

2019 2018 2020
Muut maat

2019 2018
Tilikaudelta maksettavat verot
Tuloverot 12 19 8 13 0 0 4 0 0 11 6 9 0 0 0 9 10 8
Tuotantoverot 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 3 2 6
Työllistämiseen liittyvät verot 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 3 2 2
Omaisuuteen liittyvät verot 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0
Yrityksen kuluksi kirjatut välilliset verot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Yhteensä 27 20 7 14 0 0 5 0 0 11 6 9 88 1 0 15 15 17

Toiminnassa käytettävät varat 1) 319 11 14 32 0 0 48 19 0 0 55 53 771 12 1 778 637 516
Korolliset lainasaamiset 1, 2) 5 948 5 130 6 423 33 0 0 8 0 0 8 725 7 183 10 445 1 0 4 1 157 1 056 1 067
Työntekijöiden määrä 344 7 8 30 0 0 66 0 0 4 4 4 1 047 75 27 759 643 610
Tulos ennen veroja 153 -17 13 59 0 0 -38 -5 -2 78 81 152 -44 0 -1 251 50 61
Efektiivinen tuloverokanta 8,1 % -63,6 % 73,9 % 12,5 % 0,0 % 0,0 % 33,3 % 0,0 % 0,0 % 13,8 % 12,9 % 7,6 % 19,3 % 9,8 % 63,3 % 3,7 % -0,5 % 4,4 %
Kokonaisverokanta 15,8 % N/A 60,1 % 23,0 % 0,0 % 0,0 % N/A 0,0 % 0,0 % 14,0 % 7,1 % 6,2 % 199,9 % 53,4 % 43,4 % 5,9 % 27,0 % 23,9 %

Tilikaudelta tilitettävät verot
Arvonlisäverot, netto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 12 14

Arvonlisäverot, myynnit 286 0 2 116 0 0 0 0 0 0 0 1 344 2 1 43 52 46
Arvonlisäverot, hankinnat 296 0 2 125 0 0 0 0 0 0 0 1 368 0 0 38 49 31

Palkoista perittävät ennakonpidätykset 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 20 2 1 10 8 8
Valmisteverot 4 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lähdeverot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Yhteensä 18 1 0 -3 0 0 2 0 0 0 0 0 20 3 1 16 25 24
Maakohtaiset kommentit Fortumin Hollantiin maksamat 

verot kokonaisuudessaan nousivat 
pääasiassa Uniperin Hollannin 
toimintojen konsolidoinnista toisesta 
vuosineljänneksestä lähtien. Tulos ennen 
veroja nousi Uniperin konsolidoinnista ja 
verovapaista myyntivoitoista johtuen. 
Maksettuihin veroihin sisältyy myös 
osinkotuloista lähteellä perittyjä 
ländeveroja. Lähdeverot liittyvät 
pääasiassa Venäjältä maksettuihin 
osinkoihin. Myyntivoitot ja osingot ovat 
verovapaita tuloja kun taas rahoitukseen 
liityvät tulot ovat normaalisti verotettuja 
tuloja.

Maksetut verot ja tulos ennen veroja 
muodostuvat Uniperin Unkarin toiminnan 
konsolidoinnista johtuen.

Maksetut verot nousivat  
pääasiassa johtuen Uniperin USA:n 
toimintojen konsolidoinnista toisesta 
vuosineljänneksestä alkaen.

Tuotot verotetaan Irlannissa normaalin 
12,5 % verokannan mukaisesti. Myös 
osinkoihin liittyvä tulo verotetaan 
12,5 % verokannan mukaisesti. 
Osingon perusteena olleesta tulosta 
maksetut verot voidaan hyvittää 
Irlannissa osingosta menevää veroa 
vastaan. Hyvitys poistaa osinkoon 
muuten kohdistuvan kahdenkertaisen 
verotuksen, joka muissa maissa yleensä 
poistetaan vapauttamalla osingot 
verosta. 

Maksettujen verojen kokonaismäärä 
kasvoi pääasiassa Uniperin toiminnan 
toisesta vuosineljänneksestä alkaneen 
konsolidoinnin johdosta.

Muihin maihin sisältyy Latvia, Liettua, 
Intia, Belgia, Viro, Tanska, Ranska, 
Guernsey, Espanja, Ruanda, Yhdistyneet 
Arabiemiraatit, Malta, Kanada ja Itävalta.

1) 

2) 

Eliminoinnit maiden välillä eivät sisälly taulukon lukuihin

Sisältäen käteisvakuudet
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Muut maksut yhteiskunnalle
Maksettavien ja tilitettävien verojen lisäksi maksamme yhteiskunnalle 
muita pakollisia veroluonteisia maksuja, jotka eivät ole korvausta 
saaduista tavaroista tai palveluista. Esimerkiksi vuonna 2020 
maksoimme 43 miljoonaa euroa (2019: 44 milj. euroa) työnantajan 
lakisääteisiä eläkemaksuja. Olemme myös merkittävä osingonmaksaja. 
Fortumin hallitus esittää vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle, 
että vuodelta 2020 maksettaisiin osinkoa 995 miljoonaa euroa 
(2019: 977 milj. euroa). Suomen valtion osuus tästä olisi noin 
505 miljoonaa euroa (2019: 496 milj. euroa).

Käynnissä olevat verovalitukset 
Fortumissa oli vuonna 2020 meneillään verotarkastuksia. Aiempien 
tarkastusten perusteella Fortum on saanut tuloverotusta koskevia 
jälkiveropäätöksiä Belgiassa vuosilta 2008–2012. Fortum on valittanut 
kaikista saamistaan jälkiveropäätöksistä. Oikeudellisten analyysien 
perusteella tilinpäätökseen ei ole kirjattu varausta vuosien 2008–2012 
verotarkastusten osalta.

Ruotsissa Fortum jätti vuonna 2018 haastehakemuksen Tukholman 
käräjäoikeudelle. Yhtiö hakee Ruotsin valtiolta vahingonkorvauksia. 
Lisäksi Fortumilla on Ruotsissa vesivoimaveroon liittyviä verovalituksia 
oikeuden käsiteltävinä. Valitusmenettelyssä Fortum vaatii 
vesivoimaloiden kiinteistöveroasteen laskemista normaaliin 0,5 %:iin 
verotusarvosta. Tapaus koskee vuosia 2009–2016, ja se sisältää useita 
oikeudellisia perusteita vaatimukselle. 

Lisätietoja on konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 36 
”Oikeudenkäynnit ja viranomaismenettelyt”.

Tietoja alhaisen verotuksen maihin rekisteröidyistä 
yrityksistä
Fortumilla on joitakin yrityksiä niin sanotuissa alhaisen verotuksen 
maissa. Nämä yritykset on perustettu liiketoiminnallisista syistä, eikä 
niillä tavoitella verohyötyjä. Fortumilla on vakuutusteknisistä syistä 
kokonaan omistettu captive-vakuutusyhtiö Guernseyllä. Lisäksi yhtiöllä 
on osuus Nature Elements Asia Renewable Energy and Cleantech 
Fund L.P. -rahastosta Caymansaarilla. Rahasto investoi tutkimus- ja 
kehittämistoimintaan. 

Fortumin tytäryhtiöllä Uniperilla on vakuutusteknisistä syistä 
kokonaan omistettu captive-vakuutusyhtiö ja holdingyhtiö Maltalla. 
Uniperin tuotot näistä yhtiöistä verotetaan normaalisti Saksassa. 
Uniperilla on Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa kaksi oikeudellista 
yhteisöä, jotka liittyvät öljyn jalostukseen ja kauppaan. Lisäksi Uniperilla 
on Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa kokonaan omistettu palveluyritys. 
Nämä kaikki on perustettu liiketoiminnallisista syistä, ja niillä on 
paikallinen omaisuus ja henkilöstö. Uniperin tuotot Yhdistyneiden 
arabiemiirikuntien yrityksistä eivät kuulu yritysten tuloveron piiriin, koska 
Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa ei ole vastaavaa verojärjestelmää.

Fortumin tuotot ulkomaisista väliyhteisöistä verotetaan normaalisti 
Suomessa. Näistä toiminnoista maksettavat verot olivat 659 000 euroa 
vuonna 2020.
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Keskeiset termit ja määritelmät
Nimi Määritelmä
Tuloverot 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 IFRS-standardin IAS12 mukaisesti.
Efektiivinen tuloverokanta Tuloverot / Voitto ennen veroja.
Vertailukelpoinen efektiivinen tuloverokanta Tuloverot – verokannan muutosten vaikutukset, vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin liittyvät verot ja merkittävät kertavaikutteiset veroerät / Voitto ennen veroja ilman osakkuusyhtiöiden ja 

yhteisyritysten voittoja ja verottomia myyntivoittoja tai-tappioita sekä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
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.
Voitto 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. Liikevoittoon sisältyviä veroja ovat tuotantoverot, työllistämiseen liittyvät verot, omaisuuteen liittyvät verot ja yrityksen 
kuluksi kirjatut välilliset verot.

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 sekä varoja, jotka syntyvät tulevaisuuden 

kassavirtoja suojaavien johdannaissopimusten käypään arvoon arvostamisesta).
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