Infotilaisuus liikkeeseenlaskijoille
osinkojen lähdeverolakimuutoksesta
5.2.2020

Tilaisuuden sisältö
8:30-10:00

Nykytila ja keskeiset muutokset

10.00-10:30

Kahvitauko

10:30-11:30

Lähdeveromenettely tilanteissa, kun
•
•

ketjussa on rekisteröitynyt säilyttäjä
ketjussa ei ole rekisteröitynyttä säilyttäjää

11:30-12:00

Hallintarekisteröidyn osingon saajan tutkiminen
ja tunnistaminen lähdeverotusta varten

12:00-12:30

Uudet osingon maksajan vuosi-ilmoitukset

12:30-13:00

Loppukeskustelu

Nykytila ja keskeiset muutokset
Kalle Hirvonen, Yritysverotusyksikkö, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö
Nina Heinrichs, Yritysverotusyksikkö, Konserniverokeskus
Anne Lampinen, Yritysverotusyksikkö, Konserniverokeskus

Lakimuutos
 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti
verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain ja
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta
(282/2018 vp) hyväksyttiin eduskunnassa 12.4.2019
 Soveltaminen
– EPL 4 a §:ä sovelletaan osinkoon, joka maksetaan
1.1.2020 tai sen jälkeen
– lähdeverotusta koskevia säännöksiä sovelletaan
ensimmäisen kerran osinkoon, joka maksetaan 1.1.2021
tai sen jälkeen
 (Säilyttäjärekisteriin hakeutuminen mahdollista jo 1.7.2020)

 Muutoksia vain yksittäisiin säännöksiin, lain
pääperiaatteet pysyvät ennallaan

 Lähdeverolaissa ei muutoksia esim. seuraaviin
– 1.3 § säilyy entisellään eikä verosopimuksiin muutoksia
 verosopimuksissa määritellään mm. kuka on tosiasiallinen
osinkoetuuden saaja (eli "beneficial owner")

– 7 §:n periaate on edelleen voimassa
 ns. palautusmenettely ellei pysty osoittamaan, kuka on
osingonsaaja ja ko. osingonsaajan oikeutta etuuksiin lähteellä

– 10 §:n periaate säilyy
 maksaja voi myöntää verosopimusetuudet lähteellä, mikäli
osoittaa lain edellyttämällä tavalla osingonsaajan oikeudet
verosopimusetuuksiin
 jatkossa hallintarekisteröityjen osalta edellytykset aina
uudessa 10 b §:ssä

– Ns. Quick refund menettely eli maksuvuoden oikaisu
säilyy ennallaan

Keskeiset muutokset
 Hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettuun osinkoon
sovelletaan aina uutta 10 b §
 Suomessa mahdollistetaan ja sallitaan OECD:n Trace
Implementation Packagen keskeisten elementtien käyttö
– Authorised Intermediary (AI) rooli
 rekisteröity säilyttäjä

– Investor Self Declaration (ISD) menettely
 Huolellisuusvaatimukset, osingonsaajan tutkimis- ja
tunnistamismenettely

– Trace Schema osingonsaajatietojen ilmoittamista varten
 Kolme uutta listayhtiöiden vuosi-ilmoitusta

 Lisäksi uusi EPL 4 a §
– ei perustu Trace IP:hen

Lähdevero hallintarekisteröidyille osakkeille
maksettavasta osingosta
Lähdeverolain 1 § (ei muutoksia)

Menettelystä

 Rajoitetusti verovelvollisen on suoritettava
tuloveroa valtiolle sekä kunnalle tämän lain
mukaan (22.12.2005/1149)

 Lain soveltamisen edellytys on, että kyse on
rajoitetusta verovelvollisesta
– Maksajan on siten tunnistettava, onko saaja yleisesti
vai rajoitetusti verovelvollinen Suomeen

 Rajoitetusta verovelvollisuudesta säädetään
tuloverolaissa (1535/1992). (22.12.2005/1149)  3 momentin mukaisesti se, kuka on
osingonsaaja lähdeverolakia sovellettaessa
 Milloin vieraan valtion kanssa tehdyssä
määritellään ensisijaisesti sovellettavan
sopimuksessa tai muussa kansainvälisessä
verosopimuksen perusteella
sopimuksessa, johon Suomi on liittynyt, on
– Eli suorituksen saajan ml. ns. BO -määritelmänä
tulon tai varallisuuden verottamista koskevia
käytetään saajan ja Suomen välisen verosopimuksen
määräyksiä, noudatetaan tätä lakia vain sikäli
osingonsaaja määritelmää
kuin mainituista määräyksistä ei muuta johdu

Lähdevero hallintarekisteröidyille osakkeille
maksettavasta osingosta
Nykytila lähdeverolain 7 §

Lisäyksiä nykytilaan

 Osinkojen lähdevero

 Osinkojen lähdevero

– 30 %, jos maksuhetkellä ei yksilöintitietoja osingon
saajasta
– 20/30 % mikäli ei ole luotettavasti pystytty selvittämään
saajan oikeutta verosopimusetuuksiin tai ei ole
sovellettavaa verosopimusta

– 30 % jos rekisteröitynyt säilyttäjä on tutkinut ja
tunnistanut asiakkaansa, mutta ei myönnä
verosopimusetuuksia
– 35 % jos tiedetään, että rajoitetusti
verovelvollinen eikä loppusaajatietoja ei
toimiteta Verohallinnolle

 Uusi EPL 4 a §
– 50 % ennakonpidätys tuntemattomalle Suomeen
yleisesti verovelvolliselle maksetusta osingosta
(1.1.2020 alkaen)

Lähdevero hallintarekisteröidyille osakkeille
Menettelystä
maksettavasta osingosta
Lähdeverolain 10 § (ei muutoksia)

 Optio maksajalle (ei pakollinen)
 Lähdeverolaissa maksajalla tarkoitetaan
listayhtiöiden osalta ns. liikkeeseenlaskijaa

 1.1.2021 lähtien 1 momenttia ei sovelleta
hallintarekisteröidyistä osakkeista maksettaviin  Edellytykset verosopimusetuuksien
osinkoihin
myöntämiselle:
 Lähdeveroa perittäessä noudatetaan 1 §:ssä
tarkoitetun kansainvälisen sopimuksen
määräyksiä,
– jos tulon saaja ennen suorituksen maksamista
– esittää maksajalle
– selvityksen kotipaikastaan ja muista sopimuksen
soveltamisen edellytyksistä.
– Selvityksenä tulon saaja voi esittää lähdeverokortin
taikka ilmoittaa nimensä, syntymäaikansa ja
mahdollisen muun virallisen tunnistetietonsa sekä
osoitteensa kotivaltiossaan

– täytyy saada selvitys tulonsaajalta
– tätä varten täytyy selvittää, kuka on verosopimuksen
tarkoittama tulon eli osingon saaja

– selvityksenä saaja voi esittää lähdeverokortin tai
yksilöintitietonsa
– jos sovelletaan verosopimuksen erityisiä sääntöjä (kuten
yleisestä 15 % alhaisempaa 0 %) on varmistettava saajan
oikeutus soveltamiseen

 Vastuu on maksajalla
– voi käyttää palvelun tarjoajaa kuten säilyttäjää

 Hallintarekisteröinnin erityispiirteet kuten
moniportainen säilyttäminen on huomioitu
voimassa olevassa ja uudessa 10 b §:ssä

Esimerkit 1 ja 2
koskevat osingonmaksuja 31.12.2020 asti

Esimerkki 1
Lähdeverolain 10 §:n mukainen selvitys 1/2
 Osingonmaksaja on varmistanut, että tilinhoitaja tekee maksajan puolesta 10 §:n mukaiset
selvitykset osingonsaajan oikeudesta verosopimusetuihin ja toimittaa Verohallinnolle asian
oikeellisuuden varmistamiseksi tarvitsemat selvitykset
 Tilinhoitajalla A on sekä yhdelle omistajalle nimettyjä arvo-osuustilejä että yhdelle
loppuomistajalle segregoituja hallintarekisteröityjä arvo-osuustilejä.
 Tilinhoitaja saa tilin omistajilta seuraavat tiedot:

– Virallinen nimi;
– Syntymäaika/muu tunnistetieto;
– Verotuksellinen kotivaltio

– Osoite kotivaltiossa ja sitoumus erikseen pyydettäessä toimittaa asuinvaltion
kotipaikkatodistus;
– Omistajan vakuutuksen siitä, että hän on asuinvaltionsa ja Suomen välisen verosopimuksen
tarkoittama osinkojen tosiasiallinen osingonsaaja maksettavan osingon osalta;

Esimerkki 1
Lähdeverolain 10 §:n mukainen selvitys 2/2
 Edellä mainittujen tietojen lisäksi tilinhoitaja A:
– Varmistaa tietojen oikeellisuuden hallussaan olevien muiden tietojen avulla
– Seuraa tilinhaltijan ja hänen omistuksessa tapahtuvia olosuhteiden muutoksia ja oma-aloitteisesti varmistaa, saatujen
tietojen tai vakuutusten paikkansa pitävyyden
– Edellyttää, että tilin omistaja ilmoittaa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista

 Tilinhoitaja A:n on myös edellytettävä, että mahdollinen muu omistajaa lähinnä oleva säilyttäjä:
– Seuraa tilinhaltijan ja omistuksen olosuhteiden muutoksia, jotka tapahtuvat tilin avaamisen jälkeen ja edellyttää niiden
ilmoittamista tilinhoitajalle
– Edellyttää, että tilin omistaja ilmoittaa olosuhteissa tapahtuneista muutoksista

– Edellyttää, että sijoittajaa lähinnä oleva säilyttäjä toimittaa Verohallinnolle lähdeveron oikeellisuuden varmistamiseksi
tarvittavat tiedot

 Maksaja edellyttää, että tulkinnanvaraisissa tai epäselvissä asioissa verosopimusetuuksia ei
myönnetä lähteellä
Edellä mainittu menettely on riittävä sillä edellytyksellä, että tulkinnanvaraisissa tai
epäselvissä asioissa verosopimusetuuksia ei myönnetä lähteellä

Esimerkki 2
Asiakas toimittaa lähdeverokortin 1/2
 Maksajalle tai tilinhoitajalle toimitetaan verokortti
– Verokortin mukaan lähdeveroprosentti 0,0 prosenttia ja maksajatieto "Suomalaiset julkisesti
noteeratut yhtiöt"
– Osakkeenomistaja asuu verosopimusvaltiossa
– Maksajalla on tiedossa saajan nimi, osoite, tunnistetieto ja asuinvaltio.

 Maksajan tai hänen puolestaan toimivan tilinhoitajan on tunnistettava saaja,
jotta voidaan varmistua, että kyseessä on saajalle myönnetty verokortti
 Maksajan on lisäksi varmistuttava, että kyse on verokortissa tarkoitetusta tulosta
ja siitä, että saaja on tulon tosiasiallinen saaja
– Verosopimustilanteet ja sisäisen lainsäädännön mukaiset tilanteet

Esimerkki 2
Asiakas toimittaa verokortin 2/2
 Saajan tunnistaminen ja sovellettavan verosopimuksen
määrittäminen
– Nimi, osoite asuinvaltiossa ja tunnistetieto (henkilötunnus, Y-tunnus
TIN) ja asuinvaltiotieto

 Verosopimuksen soveltamisen edellytykset
– Selvitys sovellettavasta verosopimuksesta (asuinvaltion ja
lähdevaltion välinen verosopimus) ja vakuutus siitä, että on tulon
tosiasiallinen saaja, eivätkä osakkeet ole osana mitään järjestelyä,
jonka perusteella saaja olisi velvollinen siirtämään osinkoa
vastaavan rahasuorituksen edelleen.
Jos maksaja saa lisäksi selvityksen sovellettavasta verosopimuksesta ja vakuutuksen siitä, että sopimuksen osinkoa koskevat
määräykset soveltuvat, eivätkä osakkeet ole osana mitään järjestelyä, selvitys on riittävä

Lähdevero hallintarekisteröidyille osakkeille
maksettavasta osingosta
Lähdeverolain 10 b § (vanha voimassa
31.12.2020 saakka)
 Poiketen siitä, mitä 10 §:ssä säädetään,
hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta
osingosta peritään
– lähdeveroa 15 prosenttia, jos
– maksaja on 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla tavalla
riittävän huolellisesti varmistanut,
– että osingon saajaan sovelletaan kaksinkertaisen
verotuksen välttämistä koskevan sopimuksen osinkoa
koskevia määräyksiä.
– Jos sopimuksen mukaan Suomella on kuitenkin oikeus
periä osingosta veroa enemmän kuin 15 prosenttia,
vero peritään sopimuksen mukaisesti.

 2-4 momentissa säädetään ulkomaiseen
omaisuudenhoitajaan liittyvästä menettelystä

Menettelystä
 Hallintarekisteröinnin erityispiirteet kuten
moniportainen säilyttäminen on huomioitu
voimassa olevassa ja uudessa 10 b §:ssä
 Voimassa olevassa edellytetään, että
maksaja varmistaa mm.
– Ulkomainen omaisuudenhoitaja on rekisterissä
– on asianmukaiset sopimukset
– vero on vähintään 15 %
– on verosopimusvaltio

Esimerkki 3
koskee osingonmaksuja 31.12.2020 asti

Esimerkki 3
Lähdeverolain 10 b §:n soveltamisesta 1/5
 Osakkeet on hallintarekisteröity
 Sijoittajaa lähinnä olevalta ranskalaiselta säilyttäjältä E saadun tiedon mukaan
osakkeenomistaja A on verosopimusvaltiossa (Saksassa)
 Suomalaisen tilinhoitajayhteisön ja ranskalaisen säilyttäjän E välillä on tehty lähdeverolain 10 b
§:n 2 momentin tarkoittama sopimus

 Ranskalaisella säilyttäjällä E on kotipaikka verosopimusvaltiossa (Ranska) ja ko. tilinhoitajasta
on merkintä Verohallinnon ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterissä
 Liikkeeseenlaskija B ei kuitenkaan nimenomaisesti tunnista osingon saajaa tai selvitä
mahdollisia osakkeenomistajan johdannaisjärjestelyjä ennen osingon maksamista
Voidaanko tilanteessa soveltaa lähdeverolain 10 b §:ää ja osingosta periä 15 % lähteellä,
perustuen Suomen ja Saksan välisen verosopimuksen osinkoa koskeviin määräyksiin?

Esimerkki 3
Lähdeverolain 10 b §:n soveltamisesta 2/5
 Lähdeverolain 10 b §:n edellytykset on täytettävä aina yhtä aikaa, jotta sitä voidaan soveltaa
 Tämä tarkoittaa, että maksajan tulee varmistaa, että verosopimusvaltiossa oleva rekisteröity
säilyttäjä:
– tunnistaa osingon saajan, ja
– tunnistaa osingon saajan verotuksellisen asuinvaltion, ja
– varmistaa, että sovellettavan verosopimuksen osinkoa koskevat määräykset soveltuvat
osingon saajalle maksettavaan osinkoon

Esimerkki 3
Lähdeverolain 10 b §:n soveltamisesta 3/5
 Lähdeverolain 10 b §:n 2 momentin mukaisena, osinkoa koskevien määräysten soveltumisen
riittävän huolellisena varmistamisena pidetään sopimusta, jossa joko tilinhoitajayhteisö tai
tilinhoitajayhteisön asiamies ja ulkomainen omaisuudenhoitaja sopivat hallintarekisteröidyn
osakkeen säilyttämisestä
 Ulkomaisen omaisuudenhoitajan kanssa tehtävällä sopimuksella on lain edellyttämällä tavalla
varmistettava, että ennen osingon maksamista selvitetään (käytännössä ketjussa osingonsaajaa
lähinnä oleva säilyttäjä), soveltuvatko osingonsaajan verosopimuksen mukaisen asuinvaltion ja
osingon lähdevaltion välisen verosopimuksen osinkoa koskevat määräykset osingonsaajalle
maksettavaan osinkoon

– Sovellettavan verosopimuksen osinkoa koskevien määräysten soveltuminen on varmistettava
ennen osingon maksamista

Esimerkki 3
Lähdeverolain 10 b §:n soveltamisesta 4/5
 Sopimuksella on myös riittävällä tavalla varmistettava se, että ulkomainen omaisuudenhoitaja
tietää mitä tietoja osingonsaajasta on pyydettäessä toimitettava Verohallinnolle
– Käytännössä toimitettavien tietojen on tullut olla selvityksen tehneellä säilyttäjällä osingon
maksuhetkellä, sillä niiden perusteella säilyttäjä on selvittänyt, onko osingon saajalla ollut
oikeutta sovellettavan verosopimuksen mukaisin etuuksiin osingon maksuhetkellä

 Sopimuksella on varmistettava, että osingonsaajan olosuhteissa tapahtuvia muutoksia
seurataan ja ne ilmoitetaan

Esimerkki 3
Lähdeverolain 10 b §:n soveltamisesta 5/5
 Jos edellä esitetyt edellytykset toteutuvat, osingosta voidaan periä lähdeveroa 15 %
 10 b §:ää ei voida soveltaa esim. seuraavissa tilanteissa:
– Jos maksaja ei voi varmistua siitä, että sopimus täyttää säännöksessä asetetut vaatimukset ja että
osapuolet täyttävät sopimuksen mukaiset velvoitteensa
– Jos osingon maksuhetkellä ketjussa on epäselvyyttä siitä, onko osingon saaja oikeutettu osinkoon tai
mitä verosopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä voidaan soveltaa
– Jos maksaja tietää tai sen on syytä epäillä, että ulkomaalainen omaisuudenhoitaja ei pyynnöstä toimita
osingon saajan yksilöintitietoja

Uusi 10 b §
 Poiketen siitä, mitä 7 §:n 1 momentissa ja 10 §:n 1 momentissa säädetään, tätä pykälää
sovelletaan maksettaessa tuloverolain 33 a §:ssä tarkoitetusta julkisesti noteeratusta yhtiöstä
saatua osinkoa hallintarekisteröidylle osakkeelle.
 Osinkoa maksettaessa voidaan soveltaa 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun kansainvälisen
sopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä,
– jos osingon maksaja tai
– osingon saajaa lähinnä oleva säilyttäjä, joka on osingonjakohetkellä merkittynä 10 d §:ssä tarkoitettuun
säilyttäjärekisteriin, on huolellisesti selvittänyt osingon saajan asuinvaltion
– sekä varmistanut, että kansainvälisen sopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä voidaan soveltaa osingon saajaan.

Uusi 10 b §
 Vero voidaan periä 2 momentin mukaisesti sen estämättä, että osingon saajaa lähinnä oleva
säilyttäjä ei ole merkittynä 10 d §:ssä tarkoitettuun säilyttäjärekisteriin,
 jos rekisteröitynyt säilyttäjä on ottanut välitettäväkseen osingon saajan tiedot ja
 varmistanut, että 2 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät.
 Jos rekisteröitynyt säilyttäjä välittää rekisteröitymättömän säilyttäjän antamia
osingonmaksutietoja, sen katsotaan sitoutuneen vastaamaan näiden tietojen oikeellisuudesta.

Uusi 10 b §
 Edellä 2 momentissa tarkoitettuna asuinvaltion huolellisena selvittämisenä voidaan pitää
Verohallinnon antamaa lähdeverokorttia, osingon saajan asuinvaltion veroviranomaisen
antamaa todistusta tai
 sellaista osingon saajan itse antamaa ilmoitusta, josta selviää lähdeverotusta varten tarvittavat
tiedot osingon saajasta. Itse annetun ilmoituksen on oltava riittävän luotettavasti dokumentoitu ja
johdonmukainen säilyttäjän hallussa olevien muiden osingon saajaa koskevien tietojen kanssa.

 Verohallinto antaa tarkemmat määräykset itse annetun ilmoituksen sisällöstä, voimassaolosta ja
menettelystä, jolla itse annetun ilmoituksen luotettavuus todetaan.
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Ennakonpidätys Suomessa yleisesti verovelvollisen
hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta
 Ohjeen tarkoituksena on ohjata, miten maksajan (eli liikkeeseenlaskijan) tulee toimia tilanteissa, joissa
kyse on yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta osingosta ja
1.

maksajalla ei ole tietoa osingon saajasta veroa pidätettäessä; tai

2.

osingon saajan yksilöintietoja ei toimiteta vuosi-ilmoituksella Verohallinnolle
 Peritään 50 prosentin suuruinen ennakonpidätys

 Soveltuu ns. poikkeustilanteisiin, joissa Suomeen yleisesti verovelvollisen osakeomistus hallintarekisteröity
 Ohje päivitetään 1.1.2021 voimaan tulevan lakimuutoksen johdosta
 Ohje korvaa Verohallinnon ohjeen Hallintarekisteröidyn kotimaisen osakeomistuksen verotusmenettelystä

EPL 4 a §:n mukaiset tilanteet
 Selvitettävä, sovelletaanko saajaan ennakkoperintä- vai lähdeverolakia
 Soveltuu sekä luonnollisiin henkilöihin että yhteisöihin

 Maksaja ei saa tietoja säilytysketjusta esim. silloin, kun
 ulkomaisella säilyttäjällä ei ole suostumusta saajan tietojen toimittamisesta ja saaja kieltää
tietojensa toimittamisen Verohallinnolle
 tietoja ei jonkin muun syyn vuoksi toimiteta Verohallinnolle

Yleisesti verovelvollisen osingon saajan
tunnistaminen käytännössä
 Maksaja voi ohjata selvitysvelvollisuuden osingon saajaa lähimpänä olevalle
säilyttäjälle
– Vastuu tarkemman selvityksen toimittamisesta aina maksajalla

 Säilyttäjä voi hyödyntää FATCA/CRS/DAC2 raportointivaatimusten (ml. viimeisin
AML/KYC-dokumentaatio) perusteella keräämiään tietoja
– Jos saaja tunnistettu Y:ksi tai muutoin Suomeen raportoitavaksi tilinhaltijaksi, eikä
loppusaajatietoja toimiteta Verohallinnolle  50% ennakonpidätys
– yhteisön rekisteröintivaltio ei ole Suomi tai saaja on tunnistettu Suomeen ei raportoitavaksi
tilinhaltijaksi  R

 Verohallinto voi pyytää tarkempaa selvitystä maksajalta, joka voi pyytää
tarvittaessa selvityksen asiamiehenä toimineelta säilyttäjältä menettelystä, jolla
osingon saaja on tunnistettu

Yleisesti verovelvollisen osingon saajan
tunnistaminen käytännössä
 Käytännössä jos sijoittajaa lähinnä oleva säilyttäjä on tunnistanut osingonsaajan
Suomeen yleisesti verovelvolliseksi, on toimitettava 50 prosentin
ennakonpidätys
 Mikäli saajaa lähinnä olevan säilyttäjän tietojen mukaan osingonsaaja ei ole
yleisesti verovelvollinen Suomeen, saajaa voidaan käsitellä rajoitetusti
verovelvollisena (lähdevero 30 %).
– lähdevero 35 % 1.1.2021 alkaen

 Tunnistamisessa voidaan vuonna 2020 käyttää olemassa olevia
huolellisuusmenettelyitä
– ei edellytetä tehtävän uusia huolellisuusmenettelyjä, tai että nimenomaisesti kerättäisiin uusia
tietoja

Lähdeveromenettely tilanteissa, kun
 ketjussa on rekisteröitynyt säilyttäjä
 ketjussa ei ole rekisteröitynyttä säilyttäjää
Mari Säteri, Yritysverotusyksikkö, Konserniverokeskus

Säilyttäjärekisteri
 Rekisteri, jonne rekisteröitymällä säilyttäjä saa
rekisteröityneen säilyttäjän (Authorised Intermediary, AI)
statuksen ja velvoitteet
 Voimaan 1.1.2021
 Verohallinto laatii seuraavat rekisteröityneen
säilyttäjän ohjeet:
– VH:n syventävä ohje rekisteröityneen säilyttäjän vastuista
ja velvoitteista
– Rekisteröitymislomakkeiden täyttöohjeet

– VH:n syventävä ohje asiakkaan tutkimisesta ja
tunnistamisesta
– Vuosi-ilmoituksen tekninen soveltamisohje
– Vuosi-ilmoituksen täyttöohje

Säilyttäjärekisteri
 Verohallinnon ylläpitämä julkinen
säilyttäjärekisteri 1.1.2021 alkaen
– vero.fi sivuilla

 Julkiset tiedot
–
–
–
–
–
–

Rekisteröityneen säilyttäjän nimi
Suomalainen Y-tunnus
TIN (Tax Identification Number)
Kotivaltio
Osoite
Rekisteröinnin voimassaoloaika

 Tieto päivitetään päivittäin

Rekisteröinnin edellytykset lähdeverolain 10 d §
 Säilyttäjä
– harjoittaa säilytystoimintaa
– toimilupa säilytystoiminnan harjoittamiseen
– viranomaisen valvoma
– kotipaikka EU- tai verosopimusvaltiossa
– säilyttäjään sovelletaan yhteistä tietojenvaihtostandardia tai
rahanpesun estämistä ja asiakkaan tunnistamista koskevia
säännöksiä sekä muuta lainsäädäntöä siten, että säilyttäjä on
velvollinen tunnistamaan asiakkaansa ja tämän verotuksellisen
asuinvaltion

 Rekisteröinnin yhteydessä annettava selvitys edellytysten
täyttymisestä

Rekisteristä poistaminen
 Säilyttäjärekisteristä poistetaan, jos
– säilyttäjä pyytää sitä,

– rekisteröinnin edellytykset eivät enää täyty,
– säilyttäjän hallinnolliset virheet tai muut vähäiset
virheet ovat toistuvasti johtaneet
 virheelliseen verojen perimiseen,
 tai tietojen raportointiin

– säilyttäjä laiminlyö lain mukaiset velvoitteensa tai
jättää maksamatta sille määrätyt verot.

Rekisteröityneen säilyttäjän velvoitteet
 Rekisteröitynyt säilyttäjä sitoutuu noudattamaan
sille asetettuja velvollisuuksia
– velvollisuus tutkia ja tunnistaa osingon saaja
– vuosi-ilmoitusvelvollisuus (yleinen tiedonantovelvollisuus)
– VML 19 §:n ja 23 b §:n mukainen erityinen
tiedonantovelvollisuus eli velvollisuus antaa verotusta
varten tarvittavia tietoja VH:n pyytäessä
– varmistaa, että rekisteröitynyt säilyttäjä, jonka tietoja se
välittää, on säilyttäjärekisterissä

– velvollisuus antaa maksajalle sen verotusta varten
tarvitsemia tietoja

Rekisteröityneen säilyttäjän vastuut
 Vastuu ilmoittamiensa tietojen ja antamiensa selvitysten
oikeellisuudesta
 Verovastuu tilanteissa
– joissa on myönnetty verosopimusetuja
– niiden osinkojen osalta, jotka on ottanut vastuulleen

 Katsotaan aina ottaneen vastuulleen
– mikäli ilmoittaa vuosi-ilmoituksella tai
– maksaja tai toinen rekisteröitynyt säilyttäjä osoittaa rekisteröityneen
säilyttäjän ottaneen vastuun ko. osingoista maksuhetkellä tai
maksuvuoden oikaisun yhteydessä

 Vapautuu vastuusta osoittamalla toisen rekisteröityneen
säilyttäjän ottaneen osingot vastuulleen

Maksajan vastuut ja velvoitteet 1.1.2021
 Maksaja pidättää lähdeveron lähteellä
 Käytännössä kaksi mahdollista
skenaariota
– Ketjussa on rekisteröitynyt säilyttäjä, joka on
ottanut osingot vastuulleen
– Ketjussa ei ole rekisteröitynyttä säilyttäjää,
joka on ottanut osingot vastuulleen

Ketjussa on rekisteröityneitä säilyttäjiä
X Oyj voi maksuhetkellä luottaa poolattuun tietoon kaikkien verosopimusten osalta
Rek.säilyttäjä
C vastaa Z:n
tietojen
oikeellisuudes
ta ja verosta

X Oyj vastaa
verosta vain
turvaamistarkoituksessa

X Oyj

Tilinhoitaja/

Rek.

Rek.säilyttäjä A

säilyttäjä B

Rek.
säilyttäjä C

Arvopaperikeskus

Vuosiilmoitus:
ilmoittaa A:n
tiedot

Vuosiilmoitus:
ilmoittaa B:n
tiedot

Vuosiilmoitus:
ilmoittaa C:n
tiedot

Vuosiilmoitus:
ilmoittaa Z:n
tiedot

Osingon
saaja Z

Maksajan velvoitteet, kun ketjussa rekisteröityneitä
säilyttäjiä
 Maksaja selvittää, että sitä lähinnä oleva säilyttäjä kuuluu säilyttäjärekisteriin ja että se
on ottanut vastuulleen maksajan maksamat osingot
– Voi soveltaa verosopimuksen mukaista alempaa verokantaa säilytysketjusta saadun
veromaa- ja veroprosenttitiedon perusteella
– Maksajan kyettävä tarvittaessa näyttämään, että sitä lähinnä oleva rekisteröitynyt säilyttäjä
ilmoittanut ottaneensa vastuun osingoista

 Velvoitteet ja ensisijaiset vastuut ovat sijoittajaa lähinnä olevalla rekisteröityneellä
säilyttäjällä
- Sijoittajaa lähinnä oleva rekisteröitynyt säilyttäjä toimittaa osingon saajan loppusaajatiedot
vuosi-ilmoituksella, antaa lisäselvitykset ja vastaa alipidätyksestä
- Rekisteröityneen säilyttäjän ei tarvitse olla sijoittaa lähinnä oleva säilyttäjä, vaan
rekisteröitynyt säilyttäjä voi halutessaan ottaa rekisteröitymättömän säilyttäjän asiakkaiden
osingot vastuulleen

Maksajan (toissijainen) verovastuu
 Toissijainen verovastuu alipidätystilanteessa
– Maksuunpano tehdään ensisijaisesti rekisteröityneelle säilyttäjälle

– Maksaja vastaa verosta vain turvaamistarkoituksessa, jos rekisteröitynyt säilyttäjä ei maksa
sille alipidätyksestä määrättyjä veroja
– Maksajalle ei määrätä näissä tilanteissa veronkorotuksia
– Jos Verohallinto on jo määrännyt rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain
10 c §:n nojalla veron osingon maksajalle, vero poistetaan viran puolesta, jos rekisteröitynyt
säilyttäjä on maksanut osingosta maksettavat lähdeverot tai veron määräämisen perusteet
ovat poistuneet

Korjaukset lähdeveromenettelyssä
 Maksuvuoden aikaiset korjaukset itseoikaisuna
aina maksajan kautta

 Maksuvuoden jälkeen:
– rekisteröitynyt säilyttäjä havaitsee ylipidätyksen
 palautusmenettely

– rekisteröitynyt säilyttäjä havaitsee alipidätyksen
 korjaa oma-aloitteisesti

Ketjussa ei ole rekisteröityneitä säilyttäjiä
X Oyj ei voi maksuhetkellä luottaa poolattuun tietoon, vaan X Oyj:n on
pyydettävä loppusaajatiedot itselleen

X Oyj

Tilinhoitaja A
Arvopaperikeskus

X Oyj vastaa
yksin Z:n tietojen
oikeellisuudesta
ja verosta

Vuosiilmoitustiedot
X:n lukuun

Säilyttäjä B

Säilyttäjä C

Osingon
saaja Z

Maksajan vastuu, kun ketjussa ei ole rekisteröityneitä
säilyttäjiä
Ei muutosta:

• Osingon maksaja vastaa yksin
verosta
• Osingon maksaja vastaa vuosiilmoituksen antamisesta ja
lisätietojen toimittamisesta
• Osingon maksaja vastaa tietojen
oikeellisuudesta
• Osingon maksaja voi käyttää
palveluntarjoajaa kuten
rekisteröitymätöntä säilyttäjää

Muutos:

• Verosopimusetuja myönnettäessä
loppusaajatiedot on oltava aina
maksajan käytettävissä
osingonjakohetkellä
• Osingon maksaja antaa vuosiilmoituksella kaikki loppusaajatiedot
• Maksaja voi hyödyntää ohjetta
asiakkaan tutkimisesta ja
tunnistamisesta

Hallintarekisteröidyn osingon saajan
tutkiminen ja tunnistaminen lähdeverotusta
varten
Satu Pentikäinen, Kehitys- ja tietohallintoyksikkö, Ratkaisupalveluyksikkö

Itse annettu ilmoitus (Investor SelfDeclaration)
 Ohje kohdennettu rekisteröityneelle säilyttäjälle
(ja maksajalle)

 Menettely, kuinka osingon saaja tunnistetaan
– Treaty Relief and Compliance Enhancement (TRACE)
– Lähdeverolaki 10 b §

 Verohallinto ohjeistaa
– sisällöstä;
– voimassaolosta; ja

– menettelystä, jota tulee noudatetaan, kun itseannetun
ilmoituksen luotettavuus todetaan
 Luottamuksensuoja

Ohjeen alustava sisältö
 Itse annetulla ilmoituksella kerättävät tiedot,
voimassaolo, dokumentaation säilyttäminen

 Luotettavuuden varmistaminen
 Menettely ja tilanteet
– "Perusmenettely", joka koskee ainoastaan
verosopimusetuuksien myöntämistä
– Erityistä huolellisuutta vaativat tilanteet

 Korjaukset ja veroraportointi

Lähdevero hallintarekisteröidyille osakkeille
maksettavasta osingosta
Nykytila

Lisäyksiä nykytilaan

 Osinkojen lähdevero

 Verosopimuksen mukaisen verokannan
soveltaminen lähteellä ei muutu

– 30 %, jos maksuhetkellä ei yksilöintitietoja osingon
saajasta

 Verosopimuksen mukainen verokanta alle 15 %
– verosopimuksen soveltaminen edellyttää, että maksaja
selvittää lopullisen saajan yksilöintitiedot ja toimittaa ne
Verohallinnolle

 Yksinkertaistettu menettely
– 15 % tai enemmän, jos maksajan varmistaman tiedon
mukaan osingonsaajaan voidaan soveltaa
verosopimusta
– Veron perintä veromaatiedon perusteella

 Osinkojen lähdevero
– 30 % jos rekisteröitynyt säilyttäjä on tutkinut ja
tunnistanut asiakkaansa, mutta ei myönnä
verosopimusetuuksia
– 35 % jos tiedetään, että rajoitetusti
verovelvollinen eikä loppusaajatietoja ei
toimiteta Verohallinnolle

 50 % ennakonpidätys tuntemattomalle
suomalaiselle maksetusta osingosta
(1.1.2020 alkaen)

Itse annetun ilmoituksen sisältö
 Osingon saajan itse antama ilmoitus siitä, että hän on
sovellettavan verosopimuksen mukainen osinkotulon
saaja
 Itse annettu ilmoitus sisältää mm.
– Osakkeiden säilytystiliä koskevat tiedot
– Henkilötiedot (TIN)

– Sovellettavaa verosopimusta koskevat tiedot ja
vakuutukset sisältäen mm.
 Vakuutus, että Suomen ja saajan verotuksellisen kotivaltion
välisessä verosopimuksessa tarkoitetulla tavalla
verotuksellisesti asuva kyseisessä valtiossa
 Vakuutus, että Suomesta saadun tulon tosiasiallinen edunsaaja
ja oikeutettu etuun
 (Ei soveltuvat verosopimukset)
Lähde: OECD, Trace Implementation Package

Muoto
 Paperi tai sähköinen
– Tiedot todennettavissa ja saajan itsensä
oikeaksi todistamia
– Saajan vahvistettava tietojen oikeellisuus

 Voidaan hyödyntää (tietyin edellytyksin)
muuta käyttötarkoitusta varten kerättyjä
tietoja
– Esim. CRS/DAC2-tiedot, AML/KYC-tiedot ja
kaupankäyntitiedot

ISD in the chain

AI= Authorised
Intermediary

X Oyj
(the issuer)
CSD
ISD
Procedure

Account
operator/
AI
A

AI A doesn't have
the responsibility to
check the ISD
-> it is enough that
AI A verifies from
Tax Administration's
register that B is
registered as an
authorised
intermediary

AI
B

AI B doesn't have
the responsibility to
check the ISD
-> it is enough that
AI B verifies from
Tax Administration's
register that C is
registered as an
authorised
intermediary

Beneficial
Owner
Z

AI
C

AI C collects and
validates the ISD
and provides it to
the Tax
Administration
upon request

Provides the
ISD to AI C

upon Tax Administration's
request

Osingon saajan tunnistaminen
 Kuka on osingon saaja?
– Onko saaja yleisesti vai rajoitetusti verovelvollinen?

 Mitä verosopimusta sovelletaan osingon saajaan?
– Onko osingon saaja verosopimuksen tarkoittama edunsaaja?

 Onko osingon saaja oikeutettu verosopimusetuuksiin?
 Onko muita seikkoja, jotka vaikuttavat verosopimusetuuden saamiseen?
– Varmistetaan
 onko oikeus verosopimuksen yleissäännöstä alhaisempaan verokantaan? Täyttävätkö verosopimuksen
erityiskohdan edellytykset?
 onko saajalla sellaisia sopimuksia (osakelainaus ym), jotka vaikuttavat verosopimusetuuksien myöntämiseen?

 Perustuu osingonsaajan itse ilmoittamiin tietoihin (ISD), joiden oikeellisuus varmistetaan
huolellisuusmenettelyssä

Menettelyn luonne
 Osingon saajan itse annettava vaaditut tiedot ja
vahvistettava niiden oikeellisuus

 Rekisteröitynyt säilyttäjä tai sen puolesta toimiva
rekisteröitymätön säilyttäjä varmistaa tietojen
luotettavuuden (reasonable measures)
 Verosopimusetuudet saa myöntää vain, jos itse
annettu ilmoitus on todettu luotettavaksi
– Itse annettu ilmoitus osoittaa
 kuka on suorituksen saaja;
 suorituksen saaja on verosopimuksen tarkoittama edunsaaja; ja
 osingon saajalla on oikeus myönnettävään
verosopimusetuuteen

Erityistä huolellisuutta vaativat tilanteet
 Ajatuksena, että lähteellä myönnetään vain selvät
verosopimusetuudet
– Huom: kansallinen veronkiertosäännös ja PPT-määräys

 Ns. perusmenettely ei ole riittävä, kun osingon saajan
oikeus verosopimusetuuteen on epäselvä tai
tulkinnanvarainen
– Trace IP: Attachment C

 Erityistilanteet, joissa esim. osingon saajan oikeus
perustuu verosopimuksen mukaiseen
erityistilanteeseen tai kansallisen lainsäädännön
poikkeuksen soveltamiseen

Lähde: OECD, Trace Implementation Package

Uudet osingon maksajan vuosiilmoitukset
Salla Madetoja, Yritysverotusyksikkö, Itä-Suomen yritysverokeskus

Vuodelta 2020 annettavat vuosi-ilmoitukset muutokset
 Uusi EPL 4 a § tullut voimaan 1.1.2020 alkaen
– Kun kyse on hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta osingosta eikä osingon maksaja
saa tai ei ole voinut toimittaa Verohallinnolle yleisesti verovelvollisesta osingon saajasta
verotusta varten tarpeellisia tietoja, osingosta on tullut toimittaa 50 prosentin suuruinen
ennakonpidätys
– Jos veroa peritty ja ilmoitettu liian vähän, Verohallinto määrää maksajalle puuttuvan veron
sekä veronkorotuksen ja viivästysseuraamukset

 Vuosi-ilmoitus osingoista (VSOSERIE)
– uusi suorituslaji 1.1.2020 alkaen (ennakonpidätys 50 %)
 07 Suomeen yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettu osinko (saaja ei
tiedossa)

Vuosi-ilmoituksen antaminen vuodelta 2020, kun
yksilöintitietoja ei toimiteta
 Suorituslaji: 07 Suomeen yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle
osakkeelle maksettu osinko (saaja ei tiedossa)
– Osingonsaajan nimi (31)
 Jos osingonsaajan nimi, mutta ei vaadittuja yksilöintitietoja, ilmoitetaan nimi
 Jos ei tiedossa, annetaan tieto osingon saajaa lähinnä olevasta säilyttäjästä tai "tuntematon"
(keinotunnus 0000000-0)

– Osingonsaajan Y- tai henkilötunnus (32)
 Saajan nimi tiedossa, tunnus 010101-UUUU; Syntymäaika tiedossa, tunnus muodossa ppkkvv-UUUU
 Saajan nimi tai säilyttäjä ei tiedossa, osingonsaajan nimi tuntematon, tunnus 000000-0
– Tapahtuma- tai muu tunniste
 Jos ei saajakohtaisia tietoja ja tuntemattomalle saajalle maksetut osingot ilmoitetaan omana
erittelynään, merkitään joku tapahtuma- tai muu tunniste (per erittely)

Uudet vuosi-ilmoitukset vuodelta 2021 maksettavista
osingoista
 Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden maksamille osingoille kolme
uutta vuosi-ilmoitusta
1. Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus
2. Julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista
3. Julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoitus yleisesti verovelvollisille maksetuista osingoista

 Uudet vuosi-ilmoitukset annetaan vuonna 2021 maksettavista osingoista
– Tammikuun 2022 loppuun mennessä
– Ilmoitukset annetaan XML-skeemaa käyttäen

Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus
 Rekisteröitynyt säilyttäjä ilmoittaa tiedot hallintarekisteröidyille osakkeille
maksetuista osingoista vuosi-ilmoituksella suoraan Verohallinnolle
1. niiden osingon saajien loppusaajatiedot, joista se ottaa vastuun
2. tiedot toiselle rekisteröityneelle säilyttäjälle välitetyistä osingoista

 Rekisteröityneen säilyttäjän uudella vuosi-ilmoituksella otetaan käyttöön
OECD:n TRACE XML-skeema HE:n edellyttämällä tavalla
– Kansainvälinen suositus rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitukselle
 Päivitetty versio hyväksytty tammikuussa

– Myös FATCA- ja CRS/DAC2 -skeemat pohjautuvat TRACE -skeemaan

Maksajan uudet osinkojen vuosi-ilmoitukset
 Samalla ilmoituksella ilmoitetaan sekä hallintarekisteröidyille että suoraan
omistetuille osakkeille maksetut osingot
– Ilmoitetaan erittelyt osingonsaajista tai sen rekisteröidyn säilyttäjän tiedot, jolle osingot on
annettu eteenpäin välitettäväksi

 Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista
– Tietosisältö pohjautuu rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoituksen tietosisältöön

 Vuosi-ilmoitus yleisesti verovelvollisille maksetuista osingoista
– Pohjautuu rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitukseen huomioiden ennakonpidätyksen ja
lähdeveron eroavaisuudet
– Myös hallintarekisteröidyille osakkeille maksetut osingot (50 % ennakonpidätys)

Esimerkki hallintarekisteröidyille osakkeille
maksettujen osinkojen ilmoittamisesta

X Oyj
(liikkeeseenlaskija)
Arvopaperikeskus

Maksajan
vuosi-ilmoitus rajoitetusti
verovelvollisille
maksetuista osingoista:
tiedot A:lle välitetyistä
osingoista

Tilinhoitaja/
Rekisteröitynyt
säilyttäjä
A

Rekisteröityneen
säilyttäjän vuosiilmoitus: tiedot B:lle
välitetyistä
osingoista

Rekisteröitynyt
säilyttäjä
B

Rekisteröityneen
säilyttäjän vuosiilmoitus:
osingonsaajatiedot Z

Osingonsaaja
Z

Rekisteröitynyt
säilyttäjä B on
ottanut vastuun
osingonsaajalle Z
maksetuista
osingoista

Aikataulu
 OECD julkaisee päivitetyn TRACE-skeeman alustavasti helmikuussa 2020
 Verohallinto julkaisee tekniset soveltamisohjeet keväällä 2020
– Luonnosversiot kommentoitavaksi aiemmin

 Tekninen testaus keväällä 2021

Mistä lisää tietoa?
Finanssialan vero.fi -sivusto
 Uudelle finanssialan sivulle on keskitetysti
kerätty kaikki finanssialaa koskeva tai
finanssialan hyödyntämä Verohallinnon
ohjeistus
 Sivustolla on myös erillinen lähdeverolain
muutosta koskeva osio
• Tietoa ajankohtaisista asioista mm. tilaisuudet,
verkkoseminaarit, ohjeet, kuulemiset
• Verkkoseminaari 19.9.2019

Kiitos!
Kysymyksiä, toiveita Verohallinnolle

financialsector@vero.fi

