
REKISTERÖITYNEEN 
SÄILYTTÄJÄN TOIMET

ASIOINTI

Päätös lähteä suomen 
markkinoille

Valtuuksien selvittäminen / 
missä kunnossa valtuutukset ovat 

jotta ilmoitukset voi tehdä

Ohjelmistojen päivittäminen 
tukevatko ohjelmistot ilmoituksessa 

tarvittavan tiedon keräämistä ja 
lähettämistä?

Rekisteröinnin tarpeen 
tunnistaminen

ENNEN ASIOINTIA JA REKISTERÖITYMISTÄ

Neuvot ja kysymysten 
lähettäminen

Rekisteröinnin ohjeet 
Vero.fi:ssä

Turvasähköpostilinkin 
pyytäminen Financial sector 

postilaatikkon kautta

Rekisteröintilomakkeen 
saaminen ja  täyttäminen

Lomakkeen ja tarvittavien 
liitteiden lähettäminen 

turvasähköpostilla 

Päätös rekisteriin 
hyväksymisestä postitse

REKISTERÖITYMINEN ENNEN OSINGON JAKOA

Osingonsaajien tietojen 
kerääminen 

osingonmaksun yhteydessä

Osingonsaajan ohjaaminen 
hakemaan lähdeverokortti 

Ennakkoratkaisun
 hakeminen  tulkinnallisissa 

tilanteissa

Vastuiden sopiminen / 
määritteleminen muiden 

säilyttäjien kanssa

OSINGON JAKO

Osingon maksu osingon 
saajille

OAV ILMOITUS

Pidätettyjen lähdeverojen määrän 
ilmoittaminen ketjussa tilinhoitajalle

ENNEN VUOSI- ILMOITUSTA

Lykkäyksen 
hakeminen

Ilmoituskanavan 
valinta

Valtuuksien ja suomi.fi 
tunnisteiden hakeminen 

(viimeistään)

Ilmoituksen (tekninen) 
rakentaminen omiin 

järjestelmiin

Ilmoituksen 
lähettämiseen 

valmistautuminen

VUOSI- ILMOITTAMINEN

 Vuosi- ilmoituksen  ja sen 
summaryosan lähettäminen 

valittua kanavan kautta

Vahvistus/
vastaanotto 

sanoma

ILMOITTAMISEN JÄLKEEN

Ilmoituksen erittely-,
selvitys-, tai täydennyspyyntö  

vuosi- ilmoituksesta

Lähetetyssä materiaalissa 
havaitun virheen 
huomaaminen?  

Laiminlyöntimaksu
Säilyttäjärekisterin tietojen 

muuttaminen tai rekisteristä 
poistuminen

Onko suomalalaisia osakkeita 
säilytyksessä

Rekisteröitynyt säilyttäjää 
tarvitaan maksettaessa julkisesti 
noteeratun yhtiön osinkoa 
Suomesta ulkomaalaisille 
hallintarekisteröidyille  rajoitetusti 
verovelvollisille 
osakkeenomistajille
Verosopimusetuja ei voida 
myöntää jos säilytysketjussa ei ole 
rekisteröitynyttä säilyttäjää tai 
maksajaa joka ottaa vastuun.

ILMOITUSKANAVA 

Vero.fi
Säilyttäjärekisteri -  

vero.fi

Financial sector 
postilaatikko

financialsector(a)vero.fi.

Financial sector postilaatikko
financialsector(a)vero.fi.

Päätöskirje tulee myös sähköpostilla ja 
OmaVeroon. Nimet julkistaan myös 

Vero.fissä
Julkinen säilyttäjärekisteri -  vero.fi

Rekisteröinti-
lomakkeen täyttö-, sekä 

tarvittavien liitteiden 
ohjeet tulevat 
sähköpostilla 

lomakkeen mukana
Hakemus 

säilyttäjärekisteriin, 
täyttöohje -  vero.fi

TIEDON 
HAKEMINEN

Tapahtumat ja verkkoseminaarit
Tapahtumat -  vero.fi

Rekisteröityneen säilyttäjän asiontipolku

Ennakkoratkaisu tai 
poikkeuslupa -  vero.fi   

Ohjeet ennakkoratkaisun 
tekemiseen

Ennakkoratkaisu- 
hakemuksen tekeminen ja 
siihen annettava päätös -  

vero.fi

Syventävät ohjeet: 
Rekisteröityneen säilyttäjän 

velvollisuudet ja vastuut -  vero.fi

Osingonsaajan itse antaman 
ilmoituksen sisältö, voimassaolo ja 

luotettavuuden todentaminen -  vero.fi

Yleisesti verovelvollisen 
hallintarekisteröidylle osakkeelle 

maksettu osinko
Ennakonpidätys 50 % -  vero.fi

Lähdeveron palautus-  ja 
lähdeverokorttihakemukset -  vero.fi

Lomakkeet ja täyttöohjeet:
Ulkomaisen yhteisön 

lähdeverokorttihakemus osinko- , 
korko-  ja rojaltitulolle (6211) -  vero.fi

Hakemus rajoitetusti verovelvollisen 
lähdeverokortista, ennakkoverosta 

tai verokortista (5057) -  vero.fi

Turva-
sähköposti

Ilmoituskanavat:
Ilmoitin.fi 

(nettiliittymän tai 
ApiTamoPki 

rajapinnan kautta)

Kun käytät Ilmoitin.fi:tä aineiston 
lähettämiseen, aineisto tarkistetaan ennen 
lähettämistä. Aineistoa ei voi lähettää jos 
siinä on Ilmoitin.fi havaitsemia virheitä.

 Keskinäiset 
sopimukset sovitaan 

säilyttäjien välillä.
Laiminlyöntimaksu 

tiedonantovelvollisuuden 
laiminlyönnistä

Rekisteröityneen 
säilyttäjän velvollisuudet 

ja vastuut -  vero.fi

Osingonsaajan 
ohjaaminen 
lähdeveron 

palautuksen 
haussa 

maksuvuoden 
jälkeen, jos veroa 

on pidätetty 
liikaa.

Lähdeveron 
palautus-  ja 

lähdeverokorttiha
kemukset -  vero.fi

Ilmoituskanava:
Ilmoitin.fi 

(nettiliittymän tai 
ApiTamoPki 

rajapinnan kautta)

Ilmoituskanava:
Ilmoitin.fi 

(nettiliittymän tai 
ApiTamoPki 

rajapinnan kautta)

Trace ohjeistus korjaamiseen
Tekninen soveltamisohje -  

PDF

Muutoksen
 haku verohallinnon 

päätökseen

Ohjeet muutoksen ja 
oikaisun hakuun
Rekisteröityneen 

säilyttäjän 
velvollisuudet ja 
vastuut -  vero.fi

Muutos ja lopettamislomake
Hakemus säilyttäjärekisteriin (6920 

ja 6921) -  vero.fiNEUVONTA 
& OHJEET Ohjeet 

Rekisteröityneen säilyttäjän velvollisuudet ja vastuut -  vero.fi

Osingonsaajan itse antaman ilmoituksen sisältö, voimassaolo ja 
luotettavuuden todentaminen -  vero.fi

Ennakonpidätys 50 % -  vero.fi

Lykkäyksen hakeminen 
puhelimitse tammikuun 

loppuun asti
Ohjelmistotalot 
postilaatikko
ohjelmistotalot(a)vero.fi.

Financial sector - 
postilaatikko
financialsector(a)vero.fi.

  Lisätietoa tietuekuvauksista saat 
sähköpostiosoitteesta financialsector(a)vero.fi

Suomi.fi / DVV 
Etusivu -  Suomi.fi

Usein kysyttyä 
valtuuksista -  Suomi.fi

Tietuekuvaukset
Vuosi- ilmoitukset -  

vero.fi

Verkkoseminaarit
Tapahtumat -  vero.fi

Veron käyttämät 
rajapinnat

 Veron 
rajapintapalvelut -  

vero.fi

ApitamoPKI -  vero.fi

Ennakollinen 
keskustelu -  vero.fi

Tapahtumat ja 
verkkoseminaarit
Tapahtumat -  vero.fi

(Viimeistään) UID ja Suomi.fi 
tunnusten hakeminen digi- ja 

väestötietovirastolta 
Omavero valtuuksia ja 

Ilmoitin.fi tai API- rajapintaa 
varten

Ilmoituskanavat:
Ilmoitin.fi (nettiliittymän tai 

ApiTamoPki rajapinnan kautta)
ApitamoPKI -  vero.fi

Suomi.fi / DVV

Miten teen 
valtuushakemuksen - DVV.fi

Usein kysyttyä valtuuksista -  
Suomi.fi

Neuvoa ja 
ohjeistusta 
kaikissa vaiheissa

"Pyytäisin 
turvasähköpostilinkkiä 
rekisteröintilomakkeen 

täyttöön ja 
lähettämiseen."

TEHDÄÄN KERRAN

Rajoitetusti verovelvollisen osingot, korot ja 
rojaltit -  vero.fi

Lähdeveron periminen osingosta, korosta ja 
rojaltista sekä suorituksen maksajan 

velvollisuudet -  vero.fi

Vero.fi
Hakemus säilyttäjärekisteriin -  lomake 6920 ja 6921 -  vero.fi

Tarkista viimeistään tässä vaiheessa onko 
osingonsaajat oikeutettuja osinkoon ja millainen 

veropidätys tulee tehdä.

Hallintarekisteröidyt 
osakkeet -  vero.fi

Tietoa valtuuksista -  Suomi.fi

Ulkomaalainen: näin valtuutat 
veroasioiden hoitamiseen -  vero.fi

Lykkäyksen hakeminen 
kirjallisesti vapaamuotoisella 

hakemuksella 

TEHDÄÄN VUOSITTAIN
Ohjeet 

Vuosi- ilmoituksen 
antamisajan 

pidennys -  vero.fi

Vuosi- 
ilmoittaminen

Osinkojen vuosi- 
ilmoittaminen -  

vero.fi

UID ja Suomi.fi tunnusten 
hakeminen digi- ja 

väestötietovirastolta  
Omavero valtuuksia ja 

Ilmoitin.fi tai API- rajapintaa 
varten

Sähköposti- ilmoitusten hallinta, selvityspyyntöihin 
vastaaminen, vuosi- ilmoitukset ja rekisteröityneelle 

säilyttäjälle välitetyt osingot OmaVerossa
OmaVero rekisteröityneelle säilyttäjälle -  vero.fi

Kolme viikkoa aikaa 
vastata pyyntöön, 
tarpeelliset tiedot 

OmaVerossa

OmaVero.fi

Financial sector postilaatikko
financialsector(a)vero.fi

Ohjelmistotalot postilaatikko
ohjelmistotalot(a)vero.fi

Rekisteröityneen säilyttäjän 
vastuut ja velvollisuudet

Rekisteröitynyt säilyttäjä -  vero.fi

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/hallintarekisteroidyt-osakkeet/sailyttajarekisteri/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/hallintarekisteroidyt-osakkeet/sailyttajarekisteri/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/hallintarekisteroidyt-osakkeet/sailyttajarekisteri/julkinen-sailyttajarekisteri/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/tayttoohjeet/hakemus-sailyttajarekisteriin-tayttoohje--lomakkeet-6920-ja-6921/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/tayttoohjeet/hakemus-sailyttajarekisteriin-tayttoohje--lomakkeet-6920-ja-6921/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/tayttoohjeet/hakemus-sailyttajarekisteriin-tayttoohje--lomakkeet-6920-ja-6921/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/hallintarekisteroidyt-osakkeet/tapahtumat/
https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yhteistyo-ja-palvelut/ennakkoratkaisu-tai-poikkeuslupa/
https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yhteistyo-ja-palvelut/ennakkoratkaisu-tai-poikkeuslupa/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47819/ennakkoratkaisuhakemuksen-tekeminen-ja-siihen-annettava-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s2/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47819/ennakkoratkaisuhakemuksen-tekeminen-ja-siihen-annettava-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s2/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47819/ennakkoratkaisuhakemuksen-tekeminen-ja-siihen-annettava-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s2/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47819/ennakkoratkaisuhakemuksen-tekeminen-ja-siihen-annettava-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s2/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/86474/rekister%c3%b6ityneen-s%c3%a4ilytt%c3%a4j%c3%a4n-velvollisuudet-ja-vastuut2/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/86474/rekister%c3%b6ityneen-s%c3%a4ilytt%c3%a4j%c3%a4n-velvollisuudet-ja-vastuut2/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/88186/osingonsaajan-itse-antaman-ilmoituksen-sis%c3%a4lt%c3%b6-voimassaolo-ja-luotettavuuden-todentaminen/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/88186/osingonsaajan-itse-antaman-ilmoituksen-sis%c3%a4lt%c3%b6-voimassaolo-ja-luotettavuuden-todentaminen/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/88186/osingonsaajan-itse-antaman-ilmoituksen-sis%c3%a4lt%c3%b6-voimassaolo-ja-luotettavuuden-todentaminen/
https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/hallintarekisteroidyt-osakkeet/ennakonpid%C3%A4tys-50-/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/lahdeveron-palautus-ja-lahdeverokorttihakemukset/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/lahdeveron-palautus-ja-lahdeverokorttihakemukset/
https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/ulkomaisen-yhteis%C3%B6n-l%C3%A4hdeverokorttihakemus-osinko--korko--ja-rojaltitulolle-6211/
https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/ulkomaisen-yhteis%C3%B6n-l%C3%A4hdeverokorttihakemus-osinko--korko--ja-rojaltitulolle-6211/
https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/ulkomaisen-yhteis%C3%B6n-l%C3%A4hdeverokorttihakemus-osinko--korko--ja-rojaltitulolle-6211/
https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/hakemus_rajoitetusti_verovelvollisen_la/
https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/hakemus_rajoitetusti_verovelvollisen_la/
https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/hakemus_rajoitetusti_verovelvollisen_la/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/86474/rekister%c3%b6ityneen-s%c3%a4ilytt%c3%a4j%c3%a4n-velvollisuudet-ja-vastuut2/#8.3-laiminly%C3%B6ntimaksu-tiedonantovelvollisuuden-laiminly%C3%B6nnist%C3%A4
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/86474/rekister%c3%b6ityneen-s%c3%a4ilytt%c3%a4j%c3%a4n-velvollisuudet-ja-vastuut2/#8.3-laiminly%C3%B6ntimaksu-tiedonantovelvollisuuden-laiminly%C3%B6nnist%C3%A4
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/86474/rekister%c3%b6ityneen-s%c3%a4ilytt%c3%a4j%c3%a4n-velvollisuudet-ja-vastuut2/#8.3-laiminly%C3%B6ntimaksu-tiedonantovelvollisuuden-laiminly%C3%B6nnist%C3%A4
https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/lahdeveron-palautus-ja-lahdeverokorttihakemukset/
https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/lahdeveron-palautus-ja-lahdeverokorttihakemukset/
https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/lahdeveron-palautus-ja-lahdeverokorttihakemukset/
https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/lahdeveron-palautus-ja-lahdeverokorttihakemukset/
https://www.vero.fi/contentassets/c3dcde0af9374153aada7e6c63f4cfcc/verohallinto_rekister%C3%B6ityneen_s%C3%A4ilytt%C3%A4j%C3%A4n_vuosi-ilmoitus_tekninen_soveltamisohje.pdf
https://www.vero.fi/contentassets/c3dcde0af9374153aada7e6c63f4cfcc/verohallinto_rekister%C3%B6ityneen_s%C3%A4ilytt%C3%A4j%C3%A4n_vuosi-ilmoitus_tekninen_soveltamisohje.pdf
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/86474/rekister%c3%b6ityneen-s%c3%a4ilytt%c3%a4j%c3%a4n-velvollisuudet-ja-vastuut2/#9-muutoksenhaku
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/86474/rekister%c3%b6ityneen-s%c3%a4ilytt%c3%a4j%c3%a4n-velvollisuudet-ja-vastuut2/#9-muutoksenhaku
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/86474/rekister%c3%b6ityneen-s%c3%a4ilytt%c3%a4j%c3%a4n-velvollisuudet-ja-vastuut2/#9-muutoksenhaku
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/86474/rekister%c3%b6ityneen-s%c3%a4ilytt%c3%a4j%c3%a4n-velvollisuudet-ja-vastuut2/#9-muutoksenhaku
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/hakemus-sailyttajarekisteriin-6920-ja-6921/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/hakemus-sailyttajarekisteriin-6920-ja-6921/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/86474/rekister%c3%b6ityneen-s%c3%a4ilytt%c3%a4j%c3%a4n-velvollisuudet-ja-vastuut2/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/88186/osingonsaajan-itse-antaman-ilmoituksen-sis%c3%a4lt%c3%b6-voimassaolo-ja-luotettavuuden-todentaminen/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/88186/osingonsaajan-itse-antaman-ilmoituksen-sis%c3%a4lt%c3%b6-voimassaolo-ja-luotettavuuden-todentaminen/
https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/hallintarekisteroidyt-osakkeet/ennakonpid%C3%A4tys-50-/
https://www.suomi.fi/etusivu/
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/usein-kysyttya-valtuuksista
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/usein-kysyttya-valtuuksista
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__vuosiilmoitu/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__vuosiilmoitu/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/hallintarekisteroidyt-osakkeet/tapahtumat/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/apitamopki/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yhteistyo-ja-palvelut/ennakollinen-keskustelu/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yhteistyo-ja-palvelut/ennakollinen-keskustelu/
https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/hallintarekisteroidyt-osakkeet/tapahtumat/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/veron-rajapintapalvelut/apitamopki/
https://www.suomi.fi/etusivu/
https://dvv.fi/documents/16079645/37328995/Virkailijavaltuuttamispalvelu+vaihe+vaiheelta.pdf/4de70995-d2b5-03cc-5537-9eac1b1fe497
https://dvv.fi/documents/16079645/37328995/Virkailijavaltuuttamispalvelu+vaihe+vaiheelta.pdf/4de70995-d2b5-03cc-5537-9eac1b1fe497
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/usein-kysyttya-valtuuksista
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/usein-kysyttya-valtuuksista
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49133/rajoitetusti-verovelvollisen-osingot-korot-ja-rojaltit2/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/49133/rajoitetusti-verovelvollisen-osingot-korot-ja-rojaltit2/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/108027/l%C3%A4hdeveron-periminen-osingosta-korosta-ja-rojaltista-sek%C3%A4-suorituksen-maksajan-velvollisuudet/
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