
Asiakaskysymyksiä

Verohallinnon FATCA- ja CRS/DAC2 -infotilaisuus 1.12.2020

Lasse Forsgren, veroasiantuntija 

Konserniverokeskus, Verohallinto



Verohallinnon laatimat usein kysytyt kysymykset

 Käydään läpi tänä vuonna julkaistut oleellisimmat kysymykset

 Taustaa näille kysymyksille

– osa laaditaan asiakkailta tulleiden kysymysten pohjalta 

– osassa tarkoitus selkeyttää aiempaa käytäntöä

– pyritään esimerkkien avulla avaamaan haasteelliseksi koettuja asioita



Mitä tulee raportoida osoitetietona sellaisen 
asiakkaan kohdalla, jolla on ns. turvakielto?

 FATCA- ja CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksilla tilinhaltijan osoite on pakollinen tieto, 

minkä vuoksi se on ilmoitettava joko AddressFix- tai AddressFree-rakenteessa 

(ks. tarkemmin tekniset soveltamisohjeet)

– Mikäli henkilötilinhaltijalle tai passiivisen ei-finanssiyksikön kontrolloivalle henkilölle on 

tallennettu väestötietojärjestelmään turvakielto, joko Suomessa tai toisessa valtiossa, 

osoitetietona ei tule ilmoittaa turvakiellon alaista osoitetta vaan jokin muu julkinen ja 

tilinhaltijan näkökulmasta turvallinen osoite (esim. yhteysosoite)

– Yhteysosoitteena on käytetty esimerkiksi postilokeroa joko kotikunnassa tai jossain muussa 

kaupungissa, joka voi jäädä julkiseksi osoitteeksi väestötietojärjestelmään

– Mikäli finanssilaitoksella ei ole tiedossa yhteysosoitetta tai muuta asiakkaan kannalta 

turvallista osoitetta, ilmoitetaan AddressFree -elementissä teksti ”Non-disclosure for personal

safety reasons based on domestic legislation”

https://dvv.fi/turvakielto


Vaikuttavatko yhtiön omistajanvaihdokset FATCA- ja 
CRS/DAC2-raportointivelvollisuuteen?

 Omistajanvaihdos ei vaikuta raportointivelvollisuuteen. Yhtiön on annettava 

vuosi-ilmoitukset omistajanvaihdoksista riippumatta, jos yhtiö on raportoiva 

finanssilaitos

– Ostaja- ja myyjätahojen on syytä huomioida FATCA- ja CRS/DAC2-velvoitteet 

omistajanvaihdoksen yhteydessä, missä uudella omistajalla on oltava käytössään 

tarvittavat tiedot finanssitilin haltijoista ja finanssitileistä myös omistajanvaihdosta 

edeltävältä ajalta

– Uuden omistajan on lisäksi varmistettava, että yhtiön yhteyshenkilötiedot päivitetään 

tarvittaessa Yhdysvaltain verohallinnon (IRS) ylläpitämään FATCA-rekisteriin



Vaikuttavatko pysyvät muutokset finanssilaitoksen 
toiminnassa sen raportointivelvollisuuteen?

 Tietyissä tilanteissa finanssilaitoksen pysyvä toiminnan muutos voi muuttaa 

yhtiön statusta siten, ettei yhtiö enää täytä raportoivan finanssilaitoksen 

määritelmää

– Esimerkiksi jos omistajanvaihdoksen kohteena olevan yhtiön toiminta muuttuu pysyvästi ja 

sen aiemmin ylläpitämät finanssitilit lopetetaan omistajanvaihdoksen hetkellä

– Vuosi-ilmoitukset on annettava siltä vuodelta, jonka aikana yhtiö vielä oli raportoiva 

finanssilaitos (tilien tiedot on siis raportoitava niiden lopetuspäivään saakka)

– Yhtiön on ilmoitettava Verohallinnolle, että sen toiminta on muuttunut pysyvästi siten, ettei 

se ole enää raportoiva finanssilaitos

– Lisäksi yhtiön on muistettava päättää rekisteröintinsä Yhdysvaltain verohallinnon (IRS) 

FATCA-rekisterissä



Riittävä näyttö Yhdysvaltojen kansalaisuuden 
menetyksestä

 Riittävänä asiakirjanäyttönä voidaan pitää aiemmin Yhdysvaltojen kansalaiseksi 

tunnistetun tilinhaltijan luopumisesta kansalaisuudestaan  esim. Yhdysvaltain 

ulkoministeriön (US Department of State) antamaa todistusta

kansalaisuuden menettämisestä 

 Myös henkilön itsensä antamaa, luotettavana pidettävää vakuutusta voidaan 

pitää riittävänä, mikäli kansalaisuudesta luopuminen on tapahtunut kauan aikaa 

sitten eikä tilinhaltijalla ole tämän vuoksi esittää kansalaisuudesta luopumisesta. 

Muu finanssilaitoksen asiakkaasta keräämä tieto ei saa olla ristiriidassa annetun 

vakuutuksen sisällön kanssa

 Mikäli asiakirjanäytöstä käy ilmi, ettei tilinhaltija ole Yhdysvaltoihin 

verovelvollinen, ei tiliä tarvitse käsitellä raportoitavana mahdollisesta 

Yhdysvaltoihin viittaavasta tunnusmerkistä huolimatta



Kiinteistörahaston hallinnointiyhtiön 
raportointivelvollisuus / tarkennus

 Suomalainen rahasto, joka sijoittaa suoraan vain kiinteistöihin tai kiinteään 

omaisuuteen Suomessa, ei ole raportoiva finanssilaitos.

 Hallinnointiyhtiö on raportoiva finanssilaitos, mikäli sen liikevaihto pääosin 

koostuu rahaston/rahastojen hallinnoimisesta, eikä kyse ole esimerkiksi 

kiinteistöjen hoitamisesta ja ylläpidosta. 

 Esim. hallinnointiyhtiö, joka hallinnoi 3 kiinteistörahastoa ja 1 osakerahastoa, on 

tyypillisesti raportoiva finanssilaitos, koska sen liikevaihdosta yli puolet tulee 

muusta kuin kiinteistönhallinnasta.



Asiakaskysymykset

 Tilaisuutta varten esitetyt kysymykset



Asiakaskysymykset

 Onko FATCA/CRS sääntelyyn tulossa merkittäviä muutoksia tai uudistuksia 

vuonna 2021? 

– Tämänhetkisen tiedon mukaan tällaisia ei ole tulossa

 Miten kääntäisitte "Wider Approach" suomeksi?

– Laajennettu tutkimisvelvollisuus, millä viitataan verotusmenettelystä annetun lain 17 c §:n 

mukaiseen finanssilaitosten tutkimis-, tunnistamis- ja raportoimisvelvoitteisiin, jotka koskevat 

kaikkia sen tilinhaltijoita (mikäli asiakkaan verotuksen kotivaltio on muu kuin Suomi, tulee 

asiakas raportoida )



Asiakaskysymykset jatkoa

 Katso-palvelun poistuessa käytöstä, käytetäänkö Ilmoitin.fi -palvelua jatkossa 

Suomi.fi -palvelun kautta/avulla?

– Katso-palvelun poistuessa käytöstä valtuutus voidaan tehdä Suomi.fi-palvelun kautta 

jatkossa. Muuten tunnistautuminen Ilmoitin.fi-palveluun onnistuu mobiilivarmenteella, 

varmennekortilla tai henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla. Mobiilivarmenne tai varmennekortti 

voivat olla myös organisaation tarjoamat 

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/valtuuttaminen/


Asiakaskysymykset jatkoa

 Miten Katso-tunnistautumisen päättyessä vuodenvaihteessa onnistuu 

kirjautuminen ilmoittimen testipuolelle (https://testi.ilmoitin.fi/)? Nykyisin 

käytössä on testi Katso-OTP tunnukset joilla pääsee testaamaan.

– Valtuutus tehdään jatkossa Suomi.fi-palvelun kautta Katso-tunnistautumisen päättyessä. 

Kirjautuminen tapahtuu jatkossa mobiilivarmenteella, varmennekortilla tai 

henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla 

 Voidaanko käydä vielä kertaalleen läpi raportoitavat tilit ja kynnysarvot -

sovelletaanko kynnysarvoa vielä ja missä tileissä.

– CRS/DAC2:ssa käytännössä ainoat kynnysarvot ovat aiempien yksikkötilien 250 000 

USD:n kynnysarvo ja ns. suuriarvoisten tilien 1 000 000 USD:n kynnysarvo. FATCA:ssa oli 

ennen vuotta 2016 Suomessa sallittu käyttää useita muita sopimuksen sallimia kynnysarvoja. 

Vuoden 2016 alusta lukien FATCA:n kynnysarvot ovat pääasiallisesti vastaavia kuin 

CRS/DAC2:ssa

https://testi.ilmoitin.fi/


Asiakaskysymykset jatkoa

 Meillä on useita yhtiöitä, jotka raportoivat, joten myöskin olisin kiitollinen jos taas 

voitaisiin käydä läpi mahdolliset muutokset xml-pohjiin eli voiko edellisvuoden 

ilmoitusta käyttää ja vain päivittää se tänä vuonna ennen lähettämistä? 

– Edellisvuoden pohjaa voi käyttää, mutta tällöin on muistettava muuttaa kaikki elementit 

(DocRefId:t, vuosiluvut yms.). On huomattava myös, että elementtien minimi- ja 

maksimipituuksissa on muutoksia viime vuoteen eli jos tyhjiä elementtejä on ollut edellisenä 

vuotena mukana, tämä ei tänä vuonna enää käy



Asiakaskysymykset jatkoa

 A.Onko Verolla selkeää mielipidettä, miten finanssilaitoksen tulisi toimia FATCA 

raportoitavien asiakkaiden kanssa, joilta ei useista kyselyistä huolimatta saada 

kerättyä TIN-verotunnistenumeroa?

B. Onko oletettavaa, että IRS lähestyy ensi vuonna kaikkia finanssilaitoksia, 

joilta puuttuu TIN-verotunnistenumeroita?

– IRS:n ohjeen mukaan TIN pitää olla kaikilla tilinhaltijoilla vuodelta 2020 annetuissa 

ilmoituksissa. Puuttuvien US TIN:ien kohdalla raportoivalla finanssilaitoksella on 120 pvää 

aikaa IRS:n antaman virheilmoituksen jälkeen toimittaa puuttuvat TIN:it. Mikäli tätä ei korjata 

annetussa määräajassa IRS suorittaa kokonaisarvioinnin, onko raportoivan finanssilaitoksen 

ohjeiden noudattamatta jättäminen merkittävä vai ei. Jos virhe katsotaan merkittäväksi IRS 

lähettää tästä notifikaation, missä annetaan vielä 18 kk aikaa korjata nämä puutteet, jonka 

jälkeen IRS tekee päätöksen mahdollisesta poistosta GIIN-rekisteristä



Asiakaskysymykset jatkoa

 Onko asiakkaalta pyydettävä uusi itse annettu todistus seuraavassa tilanteessa: 

Raportoiva finanssilaitos A toimii raportoivan finanssilaitoksen B asiamiehenä ja 

hoitaa kaiken finanssilaitos B:n asiakaspalvelun. Asiakas on finanssilaitoksen A 

asiakas ja antanut itse annetun todistuksen 1.10.2020. Viikon päästä 8.10.2020 

asiakas haluaa avata finanssilaitoksen B tuotteen, joka katsotaan finanssitiliksi. 

Onko asiakkaalta välttämätöntä pyytää uusi itse annettu todistus, jos asiakkaan 

tiedoissa ei ole tapahtunut mitään muutoksia? Jos ei, onko riittävää varmistaa 

asiakkaalta dokumentoidusti, että hänen verotuksellisia asuinvaltioitaan 

koskevat tiedot eivät ole muuttuneet 1.10.2020-8.10.2020 välillä? 

– Uuden tilin avaamisen yhteydessä asiakkaalta on saatava luotettava itse annettu todistus. 

Tilin avaaminen finanssilaitos B:ssä on uusi tili, missä asiakkuus sekä esim. 

ilmoitusvelvollisuus olosuhteiden muutoksesta vaatii uuden itse annetun todistuksen



Asiakaskysymykset jatkoa

 Koskeeko suuriarvoisten tilien menettelyt sekä luonnollisten henkilöiden tilejä 

että yksikkötilejä? Onko näissä eroja DAC2 ja FATCA:n välillä?

– Standardin C kohta sisältää laajennetut tutkimismenettelyt, joita sovelletaan kaikkiin 

suuriarvoisiin tileihin. Ne ovat sähköinen arkistohaku, paperiarkistohaku ja kysely 

asiakasvastaavalle. Eroja ei käytännössä DAC2:n ja FATCA:n välillä ole, missä laajennettua 

tutkimismenettelyä voidaan soveltaa myös kaikkiin tileihin. Tämä soveltuu nimenomaan 

luonnollisten henkilöiden laajennettuun tutkimismenettelyyn, ei yksikkötileihin



Asiakaskysymykset jatkoa

 Jos tilinhaltijalta löytyy esimerkiksi pelkästään ulkomainen puhelinnumero, 

mutta asiakkaalta saadaan itse annettu todistus, jossa asiakas itse ilmoittaa, 

ettei ole verovelvollinen ulkomaille, voidaanko itseannettuun todistukseen 

luottaa? Täytyykö jossain tilanteissa pyytää jonkinlaista lisäselvitystä tai 

dokumenttia? 

– Jos itse annetulla todistuksella asiakas ilmoittaa, ettei ole muualle verovelvollinen kuin 

Suomeen, mutta asiakkaalla on pelkästään ulkomainen puhelinnumero tiedoissaan, ei se 

varsinaisesti tee itse annetusta todistuksesta epäluotettavaa, mikäli ei ole olemassa muita 

ristiriitoja esim. osoitetiedoissa tai muuten finanssilaitoksella olevien tietojen kanssa. 

Kuitenkin tällainen tieto on syytä selvittää, miksi asiakkaalla on pelkästään ulkomainen 

puhelinnumero käytössään, eikä tämä kuitenkaan ilmoituksensa mukaan olisi verovelvollinen 

ulkomaille 



Asiakaskysymykset jatkoa

 Onko itseannettu todistus asiakkaan verotusmaasta voimassa niin kauan, 

kunnes tulisi mahdollinen olosuhteiden muutos eli tiedoista löytyisi jotakin 

ulkomaille viittaavaa?

– Käytännössä IAT on luotettava niin kauan, kunnes asiakas ilmoittaa muutoksesta tai esiin 

nousee ristiriita aiemman IAT:n suhteen, jolloin tällainen ristiriita on selvitettävä. Kuitenkin  

mahdollinen muutos asiakkaan toiminnassa voi myös viestiä olosuhteiden muutoksesta, 

mikä finanssilaitoksen olisi syytä tarkistaa

 Miten / missä  eri rahastojen tietojen (FATCA, CRSDAC2 ) lähettäminen 

tapahtuu, kun KATSO tunnisteet poistuvat?

– Ilmoitin.fi toimii edelleen, mutta valtuuttaminen tapahtuu jatkossa Suomi.fi:n kautta



Asiakaskysymykset jatkoa 

 Miten parhaiten täytetään näyttötaakka sen suhteen, että asiakasta on riittävästi 

yritetty tavoittaa ulkomaille muuton jälkeen mutta hän ei vastaa? 

– Ks. ohjeen kohdat Olosuhteiden muutoksesta

– Tilinhaltijan olosuhteissa tapahtuneesta muutoksesta Verohallinnon pyynnöstä on saatava 

selvitys siitä, mitä on tehty ja kuinka asiakasta on tavoiteltu (puhelimitse, sähköpostilla 

yms.) ja milloin. Kun tämä on dokumentoitu, eikä asiakas ole tästä huolimatta ollut 

yhteydessä, on tämä riittävä selvitys finanssilaitoksen puolelta

– Asiakas raportoidaan tunnusmerkkien perusteella asuinvaltioon/asuinvaltioihin



Asiakaskysymykset jatkoa

 Mitä vakuutusyhtiö voi käytännössä tehdä, jos se ei saa veronumeroa 

ulkomaille muuttaneelta asiakkaalta?

– Aiemman tilin osalta ei tarvitse raportoida verotunnistetta CRS/DAC2:ssa, mikäli tällaista 

tietoa ei ole, eikä tätä tietoa ole tarvinnut lain mukaan kerätä. Raportoivan finanssilaitoksen 

kuitenkin edellytetään pyrkivän hankkimaan tämä tieto kohtuullisin keinoin

– Ks. ohjeesta kohta 3.2.3 C-E kohdat - Poikkeukset



Asiakaskysymykset jatkoa

 Asiakkaaltamme saamamme viestin mukaan olette ohjeistaneet tänä vuonna 

ettei sijoitusrahaston ilmoitukselle saa nostaa rahastoyhtiön sellaisia asiakkaita, 

joilla ei ole ilmoitettavaa rahastoa. Kun teemme verovuoden 2020 aineistot 

tämän uuden ohjeistuksen mukaisesti, jäävät nämä asiakkaat pois ilmoituksilta 

ilman, että niistä on koskaan raportoitu tilin päättymistä. Eihän 

tulkintamuutoksen vuoksi tarvitse rakentaa päätösilmoituksia näistä asiakaista, 

jotka uudella mallilla katoavat rahaston raportilta? 

– Aiemmin turhaan ilmoituksilla olleita tilejä ei tarvitse raportoida suljettuina tileinä tulevan 

vuoden raportoinnissa



Asiakaskysymykset jatkoa

 Jos asiakas ei suostu lähettämään FATCAan liittyen kaikkia tarvittavia tietoja, 

kuten TIN-koodia, useista yhteydenotoista huolimatta, miten toimitaan?

– Asiakkaan tilin käyttö on estettävä siihen asti, kunnes tarvittavat tiedot on toimitettu 

finanssilaitokselle, kun kyseessä on uusi tili. Tällainen tili ei saisi käytännössä olla auki. 

Aiemman tilin osalta on toimitettava selvitys Verohallinnon pyynnöstä, minkä Verohallinto 

toimittaa edelleen IRS:lle



Lasse Forsgren

Veroasiantuntija

Konserniverokeskus, Verohallinto

lasse.forsgren@vero.fi
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