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Suomen Rahapaja  
-konsernin verojalanjälki

M€



  Suomen Rahapaja 
veronmaksajana vuonna 
2019

Suomen Rahapaja tukee yhteiskunnan toimi-
vuutta kaikissa maissa, joilla sillä on toimintaa, 
maksamalla veroja ja luomalla työpaikkoja.

Yhtiö noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittä-
misessä sekä raportoinnissa paikallista lainsäädäntöä. Verot 
maksetaan siihen valtioon, jonne ne liiketoiminnan perus-
teella kuuluvat. Verojalanjälki muodostuu kolmesta pääalu-
eesta: yhtiön maksamat välittömät verot (kuten tulovero, 
ajoneuvo-, varainsiirto- ja kiinteistöverot), yhtiön maksamat 
välilliset verot, sekä yhtiön tilittämät verot (kuten enna-
konpidätykset, lähde- ja arvonlisäverot). Suomen Rahapaja 
-konserni raportoi kaikki maksamansa verot. Siirtohin-
noittelussaan yhtiö noudattaa paikallisia lakeja ja siirtohin-
noittelussa käytetään verrokkihaun perusteella määriteltyä 
voittolisää. Suomen Rahapaja -konsernissa veroilmoitukset 
ja muut lakisääteiset velvoitteet hoidetaan asianmukaisesti ja 
ajantasaisesti.

Verojalanjälki maittain vuonna 2019 (1 000 €)
Tilikaudelta maksettavat välittömät verot Suomi Saksa Espanja

   tuloverot 0 0 0

   kiinteistöverot 64 11 0

   muut verot 3 1 36

Yhteensä 67 12 36

Tilikaudelta tilitettävät verot

   ennakonpidätykset 1 010 298 359

   arvonlisäverot, myynnit 5 809 1 204 3 589

   arvonlisäverot, hankinnat -5 560 -2 454 -3 196

Yhteensä 1 259 -952 751

Liikevaihto maittain eriteltynä 42 210 9 087 15 009

Tulos ennen veroja maittain eriteltynä 840 703 -1 058

Keskimääräinen henkilöstömäärä 
maittain eriteltynä

54 71 37

Verojalanjälki 
Suomen Rahapajan veropo-
litiikka on osa yhtiön yritys-
vastuuta. Suomen Rahapaja 
kuvaa verojalanjäljellä toimin-
tansa verovaikutusta ja sen 
jakautumista eri maihin.  

M€

Luvut perustuvat kunkin maan virallisiin tilinpäätöslukuihin sekä Suomen Rahapaja -konsernin omistusosuuteen kyseissä yhtiöissä. 
Sisäisiä eriä ei ole eliminoitu raportoiduista luvuista. Suomen Rahapaja Oy on rekisteröity ALV-velvolliseksi Saksassa ja siihen liittyvä 
ALV on raportoitu osana Saksan veroja. Tuloveroja ei maksettu Suomessa tai Saksassa, edellisten vuosien vahvistettujen tappioi-
den takia.
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