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1. Ajankohtaisia asioita ja vuosi-ilmoittamiseen liittyvää ohjeistusta (Tiia Rönnqvist)

2. FATCA/CRS/DAC2-valvonnasta (Dinis Kyllönen, Lasse Forsgren)

3. Usein kysyttyjä kysymyksiä (Anne Lampinen, Teemu Rämä, Kalle Hirvonen)

4. Vapaata keskustelua

Kahvitauko noin klo 10.30.
Tilaisuus päättyy noin klo 13.



Ajankohtaisia asioita FATCA- ja CRS/DAC2-
velvoitteisiin liittyen
Tiia Rönnqvist



FATCA ja CRS/DAC2 vero.fi:ssä
 vero.fi/fatcacrs-sivun rakennetta on uudistettu vuoden 2019 aikana

– ns. selko-ohjeita julkaistaan sivuilla; on tarkoitettu auttamaan erityisesti uusia toimijoita, eivät 
miltään osin korvaa syventäviä ohjeita

– tilinhaltijaohje on juuri julkaistu [Yleistä-osiossa]

 Usein kysyttyä -osioon lisätään uusia kysymyksiä silloin tällöin
 kannattaa seurata aktiivisesti myös OECD:n ja IRS:n omia FAQ-osioita (linkit 

löytyvät vero.fi:stä)
 Finanssialan uutiskirje: sivulta löytyy linkki julkaistuihin uutiskirjeisiin ja uutiskirjeen tilauslinkki
 käytössä on edelleen sähköpostiosoite fatca@vero.fi, jonne voi lähettää kysymyksiä
 palautetta ja toiveita otetaan mielellään vastaan liittyen nettisivuihin tai muuhun FATCA/ 

CRS/DAC2-viestintään

http://www.vero.fi/fatcacrs
mailto:fatca@vero.fi


Ajankohtaista
 Ohjepäivityksistä

– Tekniset soveltamisohjeet:
 syyskuussa päivitettiin seuraavasti:

– lisättiin sekä FATCA- että CRS/DAC2-ohjeisiin Ilmoittimen tekemät tarkistukset
– lisättiin tiedoston kokorajoitus 100 MB, sekä FATCA että CRS/DAC2
– seuraavien erikoismerkkien muunto pakolliseksi: suurempi kuin (>), heittomerkki (') ja lainausmerkki (")
– täsmennettiin tekstiä kohdissa 6.3.3.4 SubstantialOwner (FATCA) ja 6.3.1.5 ControllingPerson (CRS) 
– lisäksi joitain vähäisempiä tekstitäsmennyksiä
– CRS/DAC2: Controlling Person Type "CRS819" poistui käytöstä [HUOM: Controlling Person Type on edelleen 

pakollinen tieto, kun ilmoitetaan kontrolloiva henkilö, ja kaikki muut ohjeessa luetellut koodit ovat käytössä]

 päivitetty CRS XML-skeemaversio 2.0 tulee voimaan alkaen 1.1.2021

– Syventävät ohjeet:
 suunniteltu päivitettäväksi vuoden 2020 aikana

HUOM: On muistettava noudattaa 
aina viimeisintä, voimassa olevaa 

ohjeversiota ja tiedostaa 
mahdolliset sisällölliset ja 

ilmoitustekniset muutokset 
edellisvuoteen verrattuna.



Tietojenvaihto sopimusvaltioiden kanssa 2019
 Kolmas CRS- ja DAC2-tietojenvaihto sopimusvaltioiden välillä toteutettiin syyskuussa 2019 

– tietoja lähetettiin 69 sopimusvaltioon
– mukana jälleen muutama uusi sopimusvaltio (mm. Israel ja Hongkong)
– tietojenvaihto sujui hyvin

 FATCA-tietojenvaihto verovuodelta 2019 sujui niin ikään hyvin
– virhenotifikaatioita määrällisesti vähemmän kuin viime vuonna, mutta yhtä monelle ilmoittajalle

 Sopimusvaltioista tulevat, Suomen lähettämiin tietoihin liittyvät palautteet ja notifikaatiot
edellyttävät reagointia Verohallinnolta ja finanssilaitoksilta  näitä käsitellään jäljempänä 



CRS/DAC2-vuosi-ilmoitukset -palaute

 Vuosivalvonnan terveiset (koskee myös FATCAa): vuosi-ilmoituksen 
yhteystiedoissa (Contact-elementti) on tärkeää olla ajantasaiset tiedot, ja 
nimenomaan sellaisen henkilön tiedot, joka osaa vastata vuosi-ilmoitusta 
koskeviin kysymyksiin

 Muista maista saatu feedback:
– Suomen lähettämiin tietoihin muista maista saadussa palautteessa on noussut esiin ongelmia 

raportoitujen tilinhaltijoiden tunnistamisessa



Tilinhaltijoiden ja kontrolloivien henkilöiden 
tunnistetiedoista
 Kiinnitettävä huomiota:

– ResCountryCode oltava oikein: tiedot lähetetään nimenomaan tässä elementissä 
ilmoitettuihin sopimusvaltioihin

– TIN: lähtökohtaisesti ilmoitettava niiden verotuksen asuinvaltioiden verotunniste, jotka 
ilmoitettu ResCountryCodessa; FATCAssa ilmoitetaan vain US TIN

– syntymäaika: on pakollinen raportoitava tieto, kun finanssilaitoksella tiedossa (HUOM: 
oikeellisuus, ei esim. "01.01.1900")

– osoite: oltava ensisijaisesti osoite verotuksen asuinvaltiossa, jos sellainen osoite on tiedossa
– FirstName -kentän käyttö: jos teknisesti on mahdollista saada etunimi erikseen, niin se tulee 

mieluummin ilmoittaa omassa kentässään

MIKSI tunnistetietojen laatu on tärkeää?
-Tiedot vastaanottavien valtioiden on kyettävä (automaattisesti) tunnistamaan raportoidut tilinhaltijat, 

muuten tiedot saattavat jäädä hyödyntämättä, ja tietojenvaihdon tarkoitus ei täyty.



Huomioita verovuodelta 2018 annetuista 
CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksista
Vuodelta 2018 annetuilla CRS/DAC2-vuosi-ilmoituksilla havaittuja 
ilmiöitä:
 Uusia tilejä ilman itse annettua todistusta (tarkemmin jäljempänä)

 Epäselvyyttä FI-maakoodin käytössä (tarkemmin jäljempänä)

 Mahdollista epäselvyyttä dokumentoimattoman tilin käsitteestä (tarkemmin jäljempänä)

 Runsaasti tilejä, jotka ilmoitettu aiempina tileinä ilman itse annettua todistusta, eli 
raportointi todennäköisesti perustunut tunnusmerkkiin, mutta tilinhaltijalle ilmoitettu 
suomalainen osoite 

 jos on raportoitu ulkomaisen osoitteen (tunnusmerkki) perusteella, tulisi ilmoittaa kyseinen osoite

Finanssilaitoksia kehotetaan kiinnittämään jatkossa erityistä huomiota näiden 
tietojen oikeellisuuteen vuosi-ilmoituksilla.



Uuden tilin avaaminen / itse annettu todistus
 Vuodelta 2018 annetuilla vuosi-ilmoituksilla ilmoitettu runsaasti tilejä uusina 

tileinä (AccountTreatment=CRS982), joilla ei ole itse annettua todistusta (Self-
Certification=CRS971)

– onko kyse teknisestä ilmoitusvirheestä, väärinkäsityksestä vai todellisesta tilanteesta?

 Uutta tiliä ei saa avata ilman luotettavaa itse annettua todistusta 
– todistus on lähtökohtaisesti saatava tilin avauksen yhteydessä, mutta aina viimeistään 90 

päivän kuluessa siitä, kun tili on avattu

 Jos finanssilaitoksella on uusia tilejä, joista ei ole saatu luotettavaksi todettua 
itse annettua todistusta (määräajassa), on tilanne saatettava lain edellyttämälle 
tasolle viivytyksettä.



CRS/DAC2-vuosi-ilmoitukset:
FI-maakoodin käyttö /Dokumentoimattomat tilit

 Milloin verotuksen asuinvaltiona (ResCountryCode) ilmoitetaan "FI"?

 Jos tilinhaltijalta ei ole saatu luotettavaa itse annettua todistusta tai asiakirjanäyttöä asuinvaltion määrittämiseksi, mutta 
tilinhaltijalle tunnistetaan sähköisessä ja/tai paperiarkistohaussa jokin muu raportoitavaan valtioon viittaava 
tunnusmerkki kuin pelkästään postinsäilytysohje tai c/o-osoite, tilinhaltija on raportoitava tunnusmerkin perusteella 
tunnusmerkin osoittamaan valtioon. Tällaisessa tilanteessa siis ei pidä käyttää FI-maakoodia.

-kun kyse on dokumentoimattomasta tilistä, eli kun tilinhaltijan verotuksellista asuinvaltiota ei pystytä 
määrittämään edes tunnusmerkkien perusteella

-kun tilinhaltija on ilmoittanut luotettavaksi todetulla itse annetulla todistuksella ja/tai asiakirjanäytön 
kautta, ettei ole verovelvollinen mihinkään valtioon, eli on niin sanottu ”tax nomad”

-kun kyse on suomalaisesta yksikkötilinhaltijasta, jolla on raportoitavaksi tunnistettuja kontrolloivia 
henkilöitä, tällöin siis yksikkötilinhaltijan ResCountryCode voi olla ”FI”

-kun tilinhaltijan verotuksen asuinvaltio on Kosovo, jolloin on lisäksi erikseen ilmoitettava (osoitteeseen 
fatca@vero.fi), mitkä raportoidut tilinhaltijat on tunnistettu Kosovoon verovelvollisiksi

-tällöin lisäksi ilmoitettava 
UndocumentedAccount-

attribuutissa "True"



Dokumentoimattomat tilit
 HUOM: Uusi tili (1.7.2014 ja sen jälkeen avattu tili) ei voi olla dokumentoimaton tili. Tiliä ei saa avata 

ilman luotettavaa itse annettua todistusta tilinhaltijalta. 

 2018-ilmoituksilla oli ilmoitettu:
– tilejä, jotka oli raportoitu uusina tileinä ja samalla dokumentoimattomina 
– tilejä, jotka oli raportoitu joko pelkällä FI-maakoodilla tai dokumentoimattomina, ja joille kuitenkin oli raportoitu 

ulkomainen osoite (eli finanssilaitoksen tiedossa vaikuttaisi olevan raportoitavaan valtioon viittaava tunnusmerkki)

 Milloin tili raportoidaan dokumentoimattomana: -ainoastaan silloin, kun tilinhaltijalle ei pystytä 
määrittämään tunnusmerkkejä sähköisessä eikä paperiarkistohaussa, eikä itse annettua todistusta tai 
asiakirjanäyttöä verotuksen asuinvaltion määrittämiseksi saada. 

HUOM: Vuodelta 2019 annettavalla vuosi-ilmoituksella kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei 
raportoida dokumentoimattomina tileinä sellaisia tilejä, joiden haltijalle pystytään esim. tunnusmerkin 

perusteella määrittämään verotuksen asuinvaltio.



Poimintoja FATCA-virhenotifikaatioista 2019
 Henkilötilinhaltijan osoitetiedot: AddressFix-rakenteessa on City-elementti oltava 

aina täytetty (pelkkä välilyönti ei riitä)
 Jos ilmoitetaan sekä AddressFix että AddressFree, nämä oltava saman 

Address-rakenteen sisällä, ei erikseen
 Yhdysvaltalainen yksikkötilinhaltija: US TIN on pakollinen tieto
 FilerCategory-elementti pitäisi ilmoittaa näin:

– FATCA601: tämä koodi ilmoitetaan ReportingFI-elementin yhteydessä kaikissa muissa kuin 
sponsoritilanteissa

– FATCA607: tämä koodi ilmoitetaan Sponsor-elementin yhteydessä aina sponsoritilanteessa
– Ilmoitetaan ainoastaan jompikumpi koodi tilanteesta riippuen.



Poimintoja FATCA-virhenotifikaatioista 2019 - jatkuu

 Sponsoritilanteissa ilmoitettava Sponsorin nimi ja TIN (.SP-päätteinen GIIN)
 ilmoituksella on ilmoitettu sama tilinumero tilitietoineen kahteen kertaan
 ilmoituksen alussa olevassa schemaLocation-määrittelyssä on viittaus 

virheelliseen skeematiedoston nimeen, näin:
– xsi:schemaLocation="urn:oecd:ties:fatca:v2 FatcaXML_v2.0_nil.xsd
– kun pitäisi olla näin: xsi:schemaLocation="urn:oecd:ties:fatca:v2 FatcaXML_v2.0.xsd



FATCA: puuttuvat yhdysvaltalaiset verotunnisteet
 IRS julkaisi 15.10.19 uuden FAQ:n (Reporting - Q3), jolla päivitetään Notice

2017-46:ssa annettua ohjeistusta liittyen aiempien tilien puuttuviin US TIN:eihin
 Notice 2017-46:n mukaiset siirtymäsäännökset päättyvät 31.12.2019
 Lähtökohtaisesti vuodelta 2020 (annettava 30.1.2021 mennessä) annettavan 

FATCA-vuosi-ilmoituksen tulee sisältää kaikkien raportoitavien tilinhaltijoiden tai 
kontrolloivien henkilöiden verotunnisteet (US TIN).
 Jos verotunnisteita puuttuu FATCA-vuosi-ilmoitukselta  virhenotifikaatio
 verotunnisteet ilmoitettava korjausilmoituksella tai annettava asiassa selvitystä 120 päivän 
kuluessa.



FATCA: puuttuvat yhdysvaltalaiset verotunnisteet - jatkuu

 Jos raportoiva finanssilaitos ei ole antanut puuttuvia verotunnisteita 120 päivän 
kuluessa 
 IRS suorittaa kokonaisarvioinnin siitä, onko kyse merkittävästä raportointivelvoitteiden 
noudattamatta jättämisestä. 
 IRS huomioi kokonaisarvioinnissaan finanssilaitoksen Verohallinnolle antaman selvityksen, jonka 

Verohallinto on välittänyt IRS:lle. 
 Selvityksellä tulisi kuvata tosiseikat ja olosuhteet, jotka ovat johtaneet verotunnisteiden puuttumiseen, 

sekä millaisia toimenpiteitä finanssilaitos on suorittanut puuttuvien verotunnisteiden hankkimiseksi

 Uuden ohjauksen mukaan puuttuvat verotunnisteet eivät siis automaattisesti 
johda IRS:n näkökulmasta tulkintaan velvoitteiden huomattavaan 
noudattamatta jättämiseen. 



FATCA: puuttuvat yhdysvaltalaiset verotunnisteet - jatkuu

 Jos IRS:n kokonaisarviointi johtaa sellaiseen tulkintaan, että kyse on 
raportointivelvoitteiden huomattavasta noudattamatta jättämisestä

 IRS lähettää notifikaation Suomen Verohallinnolle, jossa edellytetään, että finanssilaitos 
korjaa IRS:n vakaviksi katsomat ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnit 18 kuukauden 
kuluessa. 
 raportoivalla finanssilaitoksella on siis 18 kuukautta aikaa notifikaation
vastaanottohetkestä suorittaa tarvittavat korjaukset, lisäksi tuona aikana on mahdollista 
toimittaa myös lisäselvitystä asiassa.
 jos puuttuvia verotunnisteita ei korjata asetetussa määräajassa, tulee IRS poistamaan 
raportoivan finanssilaitoksen GIIN-tunnisteen (Global Intermediary Identification Number).

Miten vuodelta 2020 annettavalla ilmoituksella tulee raportoida tilinhaltija, jolta edelleen puuttuu US TIN?
Tällainen tilinhaltija tulee joka tapauksessa raportoida, ja tämän hetkisen tiedon mukaan puuttuva US TIN voidaan raportoida 
ilmoittamalla tilinhaltijan TIN-elementissä yhdeksän nollaa. Ohjeistusta voidaan muuttaa tai täsmentää vuoden 2020 aikana.



DAC6: rajat ylittävien järjestelyjen raportointi
 Virka-apudirektiivin viimeisin laajennus

– Lisätään EU-valtioiden veroviranomaisten tiedonsaantia rajat ylittäväistä verosuunnittelujärjestelyistä, joissa voi olla 
veron kiertämisen tai välttämisen eli aggressiivisen verosuunnittelun elementtejä

– Tietoja vaihdetaan jäsenvaltioiden välillä automaattisesti

 Sisältää OECD:n MDR-standardin vaatimukset (CRS:n kiertojärjestelyt ja offshore-rakenteet)
 Raportointivelvollisuus tietyistä rajat ylittävistä verosuunnittelujärjestelyistä

– Ensisijaisesti järjestelyn suunnittelijat ja markkinoijat (veroalan palveluja tarjoavat toimijat)
– Toissijaisesti järjestelyä hyödyntävät verovelvolliset

 Direktiivin täytäntöönpanon edellyttämät lait oltava säädetty vuoden 2019 loppuun mennessä
 HE 69/2019 vp annettu eduskunnalle 31.10.2019

– Lait tulisivat voimaan 1.1.2020
– Tietoja raportoitavista järjestelyistä ilmoitettava Verohallinnolle ensimmäisen kerran 31.8.2020

 Verohallinto tulee antamaan asiassa ohjeistusta arviolta kevään 2020 aikana



KYSYMYKSIÄ?
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