
PÄIVÄN AGENDA

13.00 Tervetuloa, Kirsti Piiskoppel

13.10 Johdanto päivän aiheisiin, Kalle Hirvonen

13.45 Miten Verohallinto on valmistautunut lakimuutokseen, Emma Pulkkinen 

14.00 Maksajan velvoitteet ja vastuut lakimuutoksen jälkeen, Mari Säteri

14.40 Tauko 

14.50 Lähdeveroetujen myöntäminen maksuvuonna, Salla Madetoja

15.30 Euroclear Finlandin puheenvuoro, Mervi Rantala 

15.45 Muutokset vuosi-ilmoittamisessa, Salla Madetoja 

16.00 Keskustelua, kysymyksiä ja päivän lopetus

Tilaisuus päättyy viimeistään 16.30
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Johdanto
Kalle Hirvonen

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö / Yritysverotusyksikkö



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
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Keskeiset muutokset

 Suomessa mahdollistetaan ja sallitaan OECD:n Trace IP keskeiset elementit

– Authorised Intermediary (AI) rooli

 Rekisteröitynyt säilyttäjä

– Investor Self-Declaration (ISD) menettely

 Huolellisuusvaatimukset, osingonsaajan tutkimis- ja tunnistamismenettely

– Trace Schema osingonsaajatietojen ilmoittamista varten

 Kaksi uutta listayhtiöiden vuosi-ilmoitusta

 Voimassa oleva lähdeverolain 10 b § kumotaan 

– ns. yksinkertaistettu menettely ei ole enää mahdollista vuonna 2021 maksettujen osinkojen osalta

 laki on edellyttänyt lopullisen osingonsaajan ja hänen oikeuden verosopimusetuuksiin selvittämistä 

suorituskohtaisesti, 

 mutta tiedot on tarvinnut toimittaa vasta pyynnöstä



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

 16.2 § säilyy entisellään

– "Jos lähdevero muutoin kuin veron perimiseen velvollisen laiminlyönnin johdosta"…"Verohallinto vahvistaa 

viipymättä verovelvollisen verotettavan tulon sekä määrää siitä menevän veron."

 Ns. Quick refund menettely eli maksuvuoden oikaisu säilyy ennallaan



Uusi 10 b §

 Sovelletaan kaikkiin julkisesti noteeratuista yhtiöistä hallintarekisteröidyille osakkeille 

maksettuihin osinkoihin

– säädetään menettelystä, jota noudattamalla hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavaan osinkoon 

voidaan soveltaa Suomen verosopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä osinkoa maksettaessa 

 Verohallinnon "määrättävä" menettelystä

 Verohallinnon sallittava ns. TRACE:n mukainen ISD-menettely mahdollisimman laajasti

 Voimassa olevassa lähdeverolaissa vastaavat säännökset löytyvät 10 §:stä ja 10 b §:stä

 Noudattamalla määrättyä menettelyä VH:n ohjeiden mukaisesti maksaja/rekisteröitynyt säilyttäjä 

osoittaa, ettei mahdollinen laiminlyönti johdu sen laiminlyönnistä (vrt. Lähdeverolaki 16.2 §)

 Ei sovelleta

– Muiden kuin julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden r-osinkojen menettely

 muiden kuin julkisen kaupankäynnin kohteena olevien arvo-osuusmuotoisten yhtiöiden hallintarekisteröidyille r-osakkeenomistajille ei 

voi noudattaa uutta 10 b §:n mukaista menettelyä  

– Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien ns. suoran omistuksen r-osinkoihin



Rekisteröityneen säilyttäjän verovastuu (uusi 10 c §) 

 Rekisteröitynyt säilyttäjä on vastuussa osingosta perimättä jääneestä 

lähdeverosta, jos se on antanut tai välittänyt vuosi-ilmoitustiedot kysymyksessä 

olevasta osingosta ja verosta, tai muutoin selvitetään, että lähdevero on jäänyt 

perimättä rekisteröityneen säilyttäjän virheellisen ilmoituksen tai laiminlyönnin 

johdosta

 Tällä hetkellä lähtökohtaisesti osingon maksaja on yksin vastuussa osingosta 

ellei pysty näyttämään, että vero on jäänyt perimättä muusta syystä kuin sen 

laiminlyönnin vuoksi



Verohallinnon valmistautuminen 
lakimuutokseen
Emma Pulkkinen, Etelä-Suomen yritysverokeskus



Agenda

 Lähdeverolain muutoksen käyttöönotto 

-projekti

 Verohallinnon viestintä ja asiakasohjaus

 Kotimaisen ja ulkomaisen toimialan 

kuuleminen

 Palautusmenettelyn kehittäminen



 Lakimuutokselle on oma projekti, jossa mukana 

laaja joukko tekijöitä eri prosesseista

– Lakimuutos tuonut myös paremmin yhteen tekijöitä eri 

prosesseista, jotka koskettavat lähdeverotusta

 Erillinen substanssityöryhmä, jossa keskitetysti 

ratkaistaan tulkinnallisia kysymyksiä ja pohditaan 

millaista tietoa toimiala kaipaa lakimuutoksesta

 Projektille resursoitu erikseen tekijöitä, jotka 

jalkauttavat muutokset omiin yksiköihinsä

 Keskitetty projekti mahdollistaa laajemman 

kokonaisuuden huomioimisen

Lähdeverolain muutoksen käyttöönotto -projekti



Verohallinnon viestintä ja asiakasohjaus

 Finanssiala ja verotus -sivusto

– Kaikki tieto yhdessä paikassa

 Finanssialan ja Konserniverokeskuksen 

uutiskirjeet

– Etkö ole vielä tilannut? Tilaa tästä!

 Online-klinikat sekä suomeksi että englanniksi

 Asiakastilaisuudet ja verkkoseminaarit eri 

toimijoille, sekä suomeksi että englanniksi

 Syventävät ohjeet

 Tekniset soveltamisohjeet

https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/finanssiala/
https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/uutiset/verohallinnon_uutiskirjee/vuonna-2020-ilmestyneet-uutiskirjeet/#finanssiala
http://verohallinto-konserniverokeskus-ja-finanssiala.mailpv.net/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/


Julkaistut ohjeet

 Rekisteröityneen säilyttäjän velvollisuudet ja vastuut (syventävä ohje)

 Verohallinnon päätös itse annetun ilmoituksen sisällöstä, voimassaolosta ja 

menettelystä, jolla sen luotettavuus todetaan

 Osingonsaajan itse antaman ilmoituksen sisältö, voimassaolo ja luotettavuuden 

todentaminen (syventävä ohje)

 Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoituksen tekninen soveltamisohje

 Hakemus säilyttäjärekisteriin, täyttöohje – lomake 6920 ja 6921

 Sähköisen lähdeveron palautus- ja lähdeverokorttihakemuksen 

massailmoitukset

https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/86474/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/87926/verohallinnon-p%c3%a4%c3%a4t%c3%b6s-itse-annetun-ilmoituksen-sis%c3%a4ll%c3%b6st%c3%a4-voimassaolosta-ja-menettelyst%c3%a4-jolla-sen-luotettavuus-todetaan/
https://vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/88186/
https://vero.fi/contentassets/c3dcde0af9374153aada7e6c63f4cfcc/rekister%C3%B6ityneen-s%C3%A4ilytt%C3%A4j%C3%A4n-vuosi-ilmoitus---tekninen-soveltamisohje_1.7.2020.pdf
https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/lomakkeet/kuvaus/hakemus-sailyttajarekisteriin-6920-ja-6921/
https://vero.fi/tietoa-verohallinnosta/kehittaja/tietuekuvaukse/tietuekuvaukset__suorasiirrot_ja_muut_i/#sahkoistenlahdeverohakemustenmassailmoitukset


 Lausuntopyynnöt mm. syventävien ja teknisten 

ohjeiden luonnoksista

– Lähteneet aina virallisia kanavia pitkin, mutta lähetetty 

myös niille, jotka ovat niitä erikseen pyytäneet

 Vapaamuotoista keskustelua toimialan kanssa

 Haluttu varmistaa, että erityisesti ulkomaista 

toimialaa kuullaan, jolle Suomen järjestelmä ja 

lainsäädäntö ei ole yhtä tuttu

– Tämän takia myös syventävät ohjeet on tehty tiiviissä 

yhteistyössä ulkomaisen toimialan kanssa

– Tiivis yhteistyö ollut erityisen tärkeä, että ohje on 

ymmärrettävä kieli- ja kulttuuritaustasta huolimatta

Kotimaisen ja ulkomaisen toimialan kuuleminen



Palautusmenettelyn kehittäminen

 Palautusmenettelyyn liittyvä lainsäädäntö ei muutu (esim. 

määräajat)

 Alusta alkaen ollaan varauduttu siihen mahdollisuuteen, 

että palautushakemusten määrä kasvaa lakimuutoksen 

myötä

 Tulevaisuudessa parempi näkyvyys osingonmaksuketjuun 

ja enemmän loppusaajatietoja hallintarekisteröidyistä 

osakkeista

 Lähdeveron palautushakemuksen voi jättää

– QR-koodillisella paperilomakkeella

– XML-muotoisella ilmoituksella

– Verohallinnon ilmoituspalvelussa (julkaistaan marraskuussa)

 Sähköisten kanavien mahdollistaminen helpottaa 

hakemuksen jättämistä, sekä parantaa hakemusten laatua



Kysymyksiä?



Maksajan velvoitteet ja vastuut 
lakimuutoksen jälkeen eri tilanteissa
Mari Säteri

Konserniverokeskus / Yritysverotusyksikkö



Osinkojen yleinen lähdevero

 30 % jos asiakas on tutkittu ja tunnistettu, mutta 

verosopimusta ei voida soveltaa 

– ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella tiedossa olevan osingonsaajan nimi

 20 % jos osingonsaajaksi on tunnistettu yhteisö, 

mutta verosopimusta ei voida soveltaa

 35 % jos tiedetään, että saaja on rajoitetusti 

verovelvollinen eikä loppusaajatietoja toimiteta 

Verohallinnolle 

– ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella säilyttäjän nimi



Roolit lähdeveromenettelyssä 2021

 Osingon saajan on annettava lähdeverotusta varten 

tarvittavat tiedot

 Osingon maksaja eli liikkeeseenlaskija on edelleen 

vastuussa veron perinnästä, maksamisesta ja 

ilmoittamisesta

 Tilinhoitaja voi edelleen toimia maksajan puolesta hoitaen 

maksajalle lähdeverolaissa säädettyjä velvoitteita

 Tilinhoitajat ja säilyttäjät ovat jatkossa lähdeveroasioissa:

1. Rekisteröityneitä säilyttäjiä tai

 Voivat ottaa vastuita maksajalta

2. Rekisteröitymättömiä säilyttäjiä

 Ei lähdeverolaissa säädettyjä nimenomaisia velvoitteita



Säilyttäjärekisteri

 Rekisteröitynyt säilyttäjä (Authorised Intermediary AI) on 

rekisteröitynyt Verohallinnon säilyttäjärekisteriin

 Rekisteri voimaan 1.1.2021

– rekisteriin on voinut hakea 1.7.2020 alkaen

– nykyinen ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteri päättyy 

31.12.2020

 Rekisteröityminen on vapaaehtoista

 Uusi TRACE menettely

 Syventävä ohje: Rekisteröityneen säilyttäjän velvollisuudet

ja vastuut VH/1136/00.01.00/2020

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/86474/rekister%C3%B6ityneen-s%C3%A4ilytt%C3%A4j%C3%A4n-velvollisuudet-ja-vastuut/


Julkinen säilyttäjärekisteri

 Julkaistaan vero.fi-sivuilla 1.1.2021

 Julkiset tiedot:

– Rekisteröityneen säilyttäjän nimi

– Suomalainen Y-tunnus

– TIN (Tax Identification Number)

– Kotivaltio

– Osoite

– Rekisteröinnin voimassaoloaika

 Tieto päivitetään päivittäin



Rekisteröinnin edellytykset - lähdeverolain 10 d §

Säilyttäjällä

1. on toimilupa säilytystoiminnan harjoittamiseen

2. on kotipaikka Euroopan unionin alueella tai valtiossa, jonka kanssa 

Suomella on kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskeva sopimus

3. 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

– esim. CRS, DAC2, FATCA

4. ei ole verotuksellisia laiminlyöntejä



Rekisteristä poistaminen

 Verohallinto valvoo säilyttäjärekisteriä

 Rekisteröitynyt säilyttäjä poistetaan rekisteristä

– Jos säilyttäjä pyytää poistamista

– rekisteröinnin edellytykset eivät enää täyty

– säilyttäjän hallinnolliset tai muut vähäiset virheet ovat toistuvasti johtaneet

 virheelliseen verojen perimiseen, 

 tai tietojen raportointiin

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

 Voidaan rekisteröidä uudelleen kun laiminlyönnit on korjattu tai edellytykset täyttyvät



Rekisteröityneen säilyttäjän velvoitteet

 Rekisteröityneellä säilyttäjällä on asetettu 

velvollisuuksia

– velvollisuus tutkia ja tunnistaa osingon saaja ja varmistaa 

oikeus verosopimusetuihin

– vuosi-ilmoitusvelvollisuus (yleinen tiedonantovelvollisuus)

– velvollisuus antaa verotusta varten tarvittavia tietoja 

Verohallinnon pyytäessä (erityinen tiedonantovelvollisuus 

VML 19 § ja 23 b §)

– varmistaa, että rekisteröitynyt säilyttäjä, jonka tietoja se 

välittää, on säilyttäjärekisterissä

– velvollisuus antaa maksajalle sen verotusta varten 

tarvitsemia tietoja



Osingonmaksutietojen kerääminen ja 
säilyttäminen

 Osingon maksajan tai vastuun ottaneen 

rekisteröityneen säilyttäjän on 

– kerättävä ja säilytettävä osingonmaksutiedot itse tai 

– varmistettava, että voi toimittaa tiedot tarvittaessa 

Verohallinnolle

 Rekisteröityneellä säilyttäjällä on velvollisuus 

antaa maksajalle sen verotusta varten tarvitsemia 

tietoja

– Liittyy maksajan toissijaiseen verovastuuseen

– Maksajalla on oikeus saada myös Verohallinnolta 

rekisteröityneen säilyttäjän antamia osingonsaajatietoja 

omien verovelvoitteidensa hoitamista varten



Yleinen tiedonantovelvollisuus = vuosi-ilmoitus

 Rekisteröityneen säilyttäjän on 

annettava vuosi-ilmoituksellaan

– niiden osingon saajien 

loppusaajatiedot, joista 

rekisteröitynyt säilyttäjä on ottanut 

vastuun sekä 

– toiselle rekisteröityneelle 

säilyttäjälle välitetyt 

osingonmaksutiedot

 Osingon maksajan on annettava 

vuosi-ilmoituksellaan

– niiden osingon saajien 

loppusaajatiedot, joista maksaja on 

vastuussa tai 

– rekisteröityneen säilyttäjän tiedot,  

niiden osinkojen osalta, joista 

rekisteröitynyt säilyttäjä on ottanut 

vastuun 



 Maksuvuoden aikaiset korjaukset itseoikaisuna 

aina osingon maksajan kautta (ei muutosta)

– maksaja (tilinhoitaja/EFi) korjaa OAV-ilmoitustaan  

– alipidätys

– ylipidätys ns. quick refund

 Maksuvuoden jälkeen

– rekisteröitynyt säilyttäjä korjaa alipidätyksestä 

aiheutuneet virheet oma-aloitteisesti

– rekisteröitynyt säilyttäjä havaitsee ylipidätyksen

 osingonsaaja hakee palautusmenettelyssä

Veron perinnän ja virheiden korjaaminen 



Rekisteröityneen säilyttäjän vastuut

 Vastuu ilmoittamiensa tietojen ja antamiensa 

selvitysten oikeellisuudesta

 Voi ottaa vastuun vain lähdeverosta

 Verovastuu alipidätyksestä on tilanteissa 

– joissa on myönnetty lähdeveroetuja 

– niiden osinkojen osalta, jotka on ottanut vastuulleen

 Vastuussa virheellisen ilmoituksen johdosta 

perimättä jääneestä verosta kuin omasta 

verostaan (lähdeverolain 10 c §)

 Rekisteristä poistuminen ei vapauta 

verovastuusta



Verovastuun ottaminen

 Rekisteröitynyt säilyttäjä ottaa verovastuun

ilmoittamalla maksajalle tai toiselle rekisteröityneelle

säilyttäjälle osingonmaksuhetkellä tai myöhemmin

maksuvuoden aikana vastuun ottamisesta

 Voi valita mistä osingoista ottaa vastuun

– käytännössä kun myönnetään lähdeveroetuja

 Ilmoituksella ei ole määrämuotoa

 Ei toimiteta Verohallinnolle kuin pyynnöstä

 Maksajan pystyttävä osoittamaan vastuun siirtyminen



Osingonsaajan verovastuu

 Osingonsaajan tulee esittää selvitys asuinvaltiosta ja 

verosopimuksen soveltamisen edellytyksistä

 Verovastuu siirtyy rekisteröityneeltä säilyttäjältä

osingonsaajalle (lähdeverolain 16 §)

– jos rekisteröitynyt säilyttäjä osoittaa toimineensa

Verohallinnon päätöksen ja ohjeen mukaisesti

– ja virhe on johtunut ainoastaan osingonsaajasta

 Rekisteröityneen säilyttäjän tulee ilmoittaa

Verohallinnolle osingonsaajan virheistä tai vilpillisestä

toiminnasta



Maksajan (toissijainen) verovastuu 

 Toissijainen verovastuu alipidätystilanteessa lähdeverolain 10 c § 4 mom

– Veron määrääminen tehdään ensisijaisesti rekisteröityneelle säilyttäjälle

– Maksaja vastaa verosta vain turvaamistarkoituksessa, jos rekisteröitynyt säilyttäjä ei maksa 

sille alipidätyksestä määrättyjä veroja

– Kuullaan aina ennen veron määräämistä ja mahdollisuus hakea muutosta

– Maksajalle ei määrätä näissä tilanteissa veronkorotuksia

– Jos Verohallinto on jo määrännyt lähdeverolain 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. 



Maksajan vastuut ja velvoitteet käytännössä 1.1.2021

Käytännössä kaksi mahdollista skenaariota

– Ketjussa on jossain kohtaa rekisteröitynyt 

säilyttäjä, joka on ottanut osingot vastuulleen

– Ketjussa ei ole rekisteröitynyttä säilyttäjää, 

joka on ottanut osingot vastuulleen
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Ketjussa on rekisteröityneitä säilyttäjiä

Rekisteröityneen säilyttäjän velvoitteet

Velvoitteet ja ensisijaiset vastuut ovat sijoittajaa lähinnä olevalla rekisteröityneellä 

säilyttäjällä

 Ilmoittaa ketjussa eteenpäin ottavansa vastuun osingonmaksutiedoista 

 Tutkii ja tunnistaa osingonsaajan

 Toimittaa osingon saajan loppusaajatiedot vuosi-ilmoituksella 

 Antaa lisäselvitykset

 Vastaa alipidätyksestä 

Rekisteröityneen säilyttäjän ei tarvitse olla sijoittajaa lähinnä oleva säilyttäjä vaan rekisteröitynyt 

säilyttäjä voi halutessaan ottaa vastuulleen rekisteröitymättömän säilyttäjän asiakkaiden osingot



Ketjussa on rekisteröityneitä säilyttäjiä

Maksajan velvoitteet

Selvittää, että sitä lähinnä oleva vastuun ottamisesta ilmoittanut säilyttäjä kuuluu 

säilyttäjärekisteriin 

– Voi soveltaa verosopimuksen mukaista alempaa verokantaa säilytysketjusta saadun 

veromaa- ja veroprosenttitiedon perusteella

– Maksajan kyettävä tarvittaessa näyttämään, että sitä lähinnä ollut rekisteröitynyt säilyttäjä on 

ilmoittanut ottaneensa vastuun osingoista

Antaa vuosi-ilmoituksella tiedot rekisteröityneille säilyttäjille välitettäväksi 

annetuista osingoista (ns. poolattu tieto)

Tilinhoitaja voi toimia osingon maksajan puolesta

Toissijainen verovastuu osingon maksajalla



X Oyj Tilinhoitaja A Säilyttäjä B Säilyttäjä C
Osingon 
saaja Z

Ketjussa ei ole rekisteröityneitä säilyttäjiä

Arvopaperi-

keskus
Vuosi-

ilmoitustiedot 

X:n lukuunX Oyj vastaa 

yksin Z:n tietojen 

oikeellisuudesta 

ja verosta

X Oyj ei voi maksuhetkellä luottaa poolattuun tietoon, vaan X Oyj:n on 

pyydettävä loppusaajatiedot itselleen



Ei muutosta:

• Verosopimusetuja myönnettäessä osingon 

loppusaajatiedot on aina selvitettävä 

osingonmaksuhetkellä

• Osingon maksaja lähtökohtaisesti vastaa 

verosta

• Osingon maksaja vastaa vuosi-ilmoituksen 

antamisesta ja lisätietojen toimittamisesta

• Osingon maksaja vastaa tietojen 

oikeellisuudesta

• Osingon maksaja voi käyttää 

palveluntarjoajaa kuten rekisteröitymätöntä 

säilyttäjää/tilinhoitajaa

Muutos:

• Verosopimusetuja myönnettäessä 

loppusaajatiedot on oltava aina maksajan 

käytettävissä osingonmaksuhetkellä

• Osingon maksaja antaa vuosi-ilmoituksella 

loppusaajatiedot

• Maksaja ja säilyttäjä voi hyödyntää ohjetta 

asiakkaan tutkimisesta ja tunnistamisesta 

(ISD-menettelyä)

Ketjussa ei ole rekisteröityneitä säilyttäjiä

Maksajan vastuu



Kysymyksiä?



Lähdeveroetujen myöntäminen 
maksuvuonna
Salla Madetoja, Itä-Suomen yritysverokeskus / Yritysverotusyksikkö



Sisällys

 Hallintarekisteröidyn osingonsaajan tutkiminen ja 

tunnistaminen (lähdeverolain 10 b §)

 Vastuu huolellisesta selvittämisestä

 Lähdeverokortti tai asuinvaltiotodistus

 Osingonsaajan itse antama ilmoitus

– Sisältö

– Voimassaolo

– Luotettavuuden todentaminen

 Kansallisen lainsäädäntöön perustuvat lähdeveroedut

 Esimerkkejä



Hallintarekisteröidyn osingonsaajan tutkiminen ja 
tunnistaminen (lähdeverolain 10 b §)

 Uutta lähdeverolain 10 b §:ää sovelletaan julkisesti noteeratun yhtiön hallintarekisteröidylle 

osakkeelle maksamaan osinkoon (1.1.2021 alkaen)

 Verosopimusetujen myöntämisen edellytyksenä on

 osingonsaajan asuinvaltion huolellinen selvittäminen, ja 

 sen varmistaminen, että verosopimuksen määräyksiä voidaan soveltaa osingonsaajaan. 

 Asuinvaltion huolellinen selvittäminen - kolme vaihtoehtoa

1) lähdeverokortti

2) asuinvaltiotodistus 

3) osingon saajan itse antama ilmoitus



Vastuu huolellisesta selvittämisestä

 Osingonsaajan on esitettävä tarvittava selvitys 

verosopimusetujen soveltamisen edellytyksistä

 Maksajan tai rekisteröityneen säilyttäjän vastuulla on 

huolellisesti varmistaa, että osingonsaajaan voidaan 

soveltaa verosopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä

 Maksaja tai rekisteröitynyt säilyttäjä vapautuu vastuusta 

osoittamalla toimineensa huolellisesti, jolloin kyse ei ole 

sen laiminlyönnistä (lähdeverolain 16.2 §)



Lähdeverokortti tai asuinvaltiotodistus

 Osingonsaajan asuinvaltio voidaan jatkossakin selvittää 

lähdeverokortin tai asuinvaltiotodistuksen perusteella

 Maksajan tai säilyttäjän on varmistettava kuten tälläkin 

hetkellä, että

– lähdeverokortin tai asuinvaltiotodistuksen esittäjä on 

sovellettavan verosopimuksen tarkoittama osingonsaaja, 

ja

– varmistettava edellytysten täyttyminen 

osingonmaksukohtaisesti.



Uusi vaihtoehto: osingonsaajan itse antama ilmoitus

 Osingonsaajan asuinvaltio voidaan jatkossa selvittää vaihtoehtoisesti osingonsaajan itse 

antaman ilmoituksen perusteella

– OECD:n TRACE-mallin mukainen Investor Self-Declaration (ISD)

 Laissa on annettu Verohallinnolle valtuutus antaa tarkempia määräyksiä ilmoituksen sisällöstä, 

voimassaolosta ja menettelystä, jolla sen luotettavuus todetaan

– Verohallinnon päätös (dnro VH/4332/00.01.00/2020, 14.9.2020) eli ISD-päätös

 Osingonsaajan itse antama ilmoitus, jonka maksaja tai rekisteröitynyt säilyttäjä on todennut 

luotettavaksi Verohallinnon päätöksessä tarkoitetulla tavalla, on selvitys sekä osingonsaajan 

verotuksellisesta asuinvaltiosta, että verosopimuksen soveltumisen edellytyksistä. 

– Itse annetulla ilmoituksella ei ole määrämuotoa

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/87926/verohallinnon-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-itse-annetun-ilmoituksen-sis%C3%A4ll%C3%B6st%C3%A4-voimassaolosta-ja-menettelyst%C3%A4-jolla-sen-luotettavuus-todetaan/


Osingonsaajan itse antaman ilmoituksen sisältö

 Osingonsaajan on annettava seuraavat itsensä oikeaksi vahvistamat tiedot:

– tilin numero, jolla osakkeita säilytetään,

– osingonsaajan asuinvaltion ja Suomen välisen verosopimuksen tarkoittama verotuksellinen asuinvaltio,

– asuinvaltion myöntämä verotunniste,

– yksilöintitiedot (ml. nimi, osoite)

 Osingonsaajan on vakuutettava olevansa, asuinvaltiossaan verotuksellisesti asuva Suomen ja 

asuinvaltionsa välisessä verosopimuksessa tarkoitetulla tavalla, ja verosopimuksessa tarkoitettu 

osinkotulon saaja 

– Verosopimusten erityisartiklojen soveltamisen osalta erityinen vakuutus

 Osingonsaajan on annettava säilyttäjälle sovellettavan lainsäädännön edellyttämä valtuutus 

toimittaa tiedot Verohallinnolle



Osingonsaajan itse antaman ilmoituksen 
voimassaolo

 Itse annettu ilmoitus on voimassa enintään 

allekirjoitusvuoden ja sitä seuraavat viisi vuotta

 Jos osingonsaajana on valtio tai muu julkisyhteisö taikka 

kansainvälinen järjestö, ilmoitus on voimassa toistaiseksi



Osingonsaajan itse antaman ilmoituksen 
luotettavuuden todentaminen 1/3

 Luotettavuuden todentaa 

1) maksaja

2) rekisteröitynyt säilyttäjä, joka ottanut vastuun osingosta ja lähdeveroetujen soveltamisesta, tai 

3) maksajan tai rekisteröityneen säilyttäjän puolesta toimiva rekisteröitymätön säilyttäjä.

 Ilmoituksen luotettavuus todetaan ensimmäisen kerran kun osingonsaaja antaa ilmoituksen

– Varmistettava, että osingonsaaja on antanut ilmoituksella vaadittavat tiedot ja vahvistanut ne oikeaksi

 Ilmoituksen luotettavuus on todettava 

– yhteisten tietojenvaihtostandardien ja 

– rahanpesun estämistä ja asiakkaan tunnistamista koskevan lainsäädännön edellyttämien tietojen sekä 

– maksajalla tai rekisteröityneellä säilyttäjällä käytettävissään olevien muiden osingonsaajaa koskevien 

tietojen perusteella



Osingonsaajan itse antaman ilmoituksen 
luotettavuuden todentaminen 2/3

 Ilmoituksen luotettavuus on todettava uudelleen silloin, jos 

maksaja tai rekisteröitynyt säilyttäjä saa tiedon 

osingonsaajan olosuhteissa tapahtuneista muutoksista

 Maksajan tai rekisteröityneen säilyttäjän on varmistettava 

ennen osingon maksamista käytettävissään olevien 

tietojen avulla, onko ilmoitus luotettava

– varmistusta ei edellytetä, jos osingosta peritään lähdeveroa 

vähintään 15 prosenttia tai osingon määrä on alle 10 000 

euroa



Osingonsaajan itse antaman ilmoituksen 
luotettavuuden todentaminen 3/3

 Jos osingosta perittävä lähdevero on alle 15 % ja osingon määrä on vähintään 10 000 euroa, 

ilmoituksen luotettavuus on varmistettava osingonmaksukohtaisesti

– eli osingonmaksukohtainen varmistus on tehtävä silloin, jos molemmat ehdot täyttyvät

 Ilmoitusta ei voida pitää luotettavana ilman luotettavuuden varmistavaa lisäselvitystä, jos 

1) osakkeet hankittu enintään 30 päivää ennen osingonmaksua,

2) osingonmaksuun liittyy omistusjärjestely, jolla on vaikutusta ilmoituksen luotettavuuteen, tai

3) ilmoituksen tiedot ovat muutoin ristiriidassa säilyttäjän käytettävissä olevien tietojen kanssa tai 

ilmoitusta ei muusta syystä voida pitää luotettavana.

 Verosopimusetu myöntää, jos maksaja tai säilyttäjä saa luotettavan selvityksen ja dokumentaation siitä, 

em. olosuhteilla ole vaikutusta verosopimustulkintaan



Onko osingonsaaja antanut itse annetun ilmoituksen (luku 
3), jonka säilyttäjä on todennut luotettavaksi (luku 5.2)?

Onko olosuhteissa tapahtunut ilmoituksen luotettavuuteen 
vaikuttavia muutoksia 

(luku 5.3)?

Onko osingosta perittävä lähdevero alle 15 % ja osinko 
vähintään 10 000 euroa?

Onko säilyttäjä varmistanut ennen osingon maksamista, 
että ilmoitus on luotettava (luku 5.4)?

Onko varmistuksen yhteydessä havaittu sellaisia 
olosuhteita, joiden johdosta ilmoitusta ei voida pitää 

luotettavana (luku 5.4)?

Itse annettu ilmoitus 

ei ole luotettava eikä 

verosopimusetua  

voida myöntää 

Ei

Itse annettu 

ilmoitus on 

luotettava ja 

verosopimusetu 

voidaan myöntää

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei



Kansallisen lainsäädännön perusteella myönnettävät 
lähdeveroedut

 Rekisteröitynyt säilyttäjä voi näissäkin tilanteissa ottaa vastuun lähdeveroedun myöntämisestä

 Lakimuutoksen yhteydessä ei muutoksia kansallisen lainsäädännön mukaisten etujen 

myöntämisen menettelyyn ja edellytyksiin

– Kansalliseen lainsäädäntöön perustuvat edut eivät kuulu lähdeverolain 10 b §:n eikä Verohallinnon itse 

annettua ilmoitusta koskevan päätöksen soveltamisalaan

– Osingon saajan itse antamaa ilmoitusta voidaan kuitenkin hyödyntää 

 Kansallisen lainsäädännön mukaisten etujen myöntämisen edellytyksenä on aina, että

– edellytysten täyttyminen varmistetaan ennen osingon maksamista, ja 

– osingonsaajan selvitys siitä, että se täyttää kansallisessa laissa edun myöntämiselle asetetut 

edellytykset



Esimerkkejä



Esimerkki 1 - osingonsaajan itse antama ilmoitus

 Osingonsaaja A toimittaa rekisteröityneelle säilyttäjälle tammikuussa 2020 itse annetun 

ilmoituksen, jonka säilyttäjä toteaa luotettavaksi.

 Ilmoituksen mukaan A:n verotuksellinen asuinvaltio on Tanska.

– Suomen ja Tanskan välisen verosopimuksen mukainen lähdevero on 15 %.

 Huhtikuussa 2021 osingonsaaja saa 15 000 euroa osinkoa suomalaisesta julkisesti noteeratusta 

yhtiöstä.

 Rekisteröitynyt säilyttäjä ei ole havainnut A:n olosuhteissa muutoksia tammikuun 2020 jälkeen.

 Voiko rekisteröitynyt säilyttäjä soveltaa osinkoon 15 % verokantaa ilmoituksen 

perusteella vai edellytetäänkö lisäselvitystä?

– Kyllä, osingonsaajan itse antamaa ilmoitusta voidaan pitää luotettavana eikä muita toimenpiteitä 

edellytetä.



Esimerkki 2 - osingonsaajan itse antama ilmoitus

 X Oyj maksaa huhtikuussa 2021 osingonsaaja C:lle osinkoja 10 000 euroa.

 C on toimittanut säilyttäjälle helmikuussa 2021 itse annetun ilmoituksen, jonka säilyttäjä on 

todennut luotettavaksi. Ilmoituksen mukaan C:n verotuksellinen asuinvaltio on Ranska.

– Ranskan ja Suomen välisen verosopimuksen mukainen lähdevero on 0 %.  

 Ennen osingon maksamista, säilyttäjä käy läpi CRS/DAC2 ja AML/KYC -tiedot sekä muut 

liiketoiminnassaan C:stä saamansa tiedot. Varmistuksen yhteydessä säilyttäjä

– havaitsee, että omistustietojen mukaan C on omistanut osakkeet usean vuoden ajan,

– ei havaitse, että osingonmaksuun liittyisi omistusjärjestelyjä,

– eikä havaitse tietoja tai olosuhteita, jotka olisivat ristiriidassa C:n ilmoituksella antamien tietojen kanssa

 Voidaanko C:lle maksettavaan osinkoon soveltaa verosopimuksen mukaan 0 % 

lähdeverokantaa?

– Kyllä, osingonsaajan itse antamaa ilmoitusta voidaan pitää luotettavana eikä muita toimenpiteitä 

edellytetä.



Esimerkki 3 - lähdeverokortti

 X Oyj maksaa tammikuussa 2021 osinkoja osingonsaajana olevalle D:lle 5 000 euroa.

 D on toimittanut sitä lähinnä olevalle säilyttäjälle lähdeverokortin joulukuussa 2020.

 Lähdeverokortin mukaan Y:n asuinvaltio on Norja.

– Suomen ja Norjan välisen verosopimuksen mukaan lähdevero on 15 %.

 Säilyttäjä varmistaa ennen osingon maksamista, että lähdeverokortin esittäjä D on 

verosopimuksen tarkoittama osingonsaaja.

 Voidaanko D:lle maksettavaan osinkoon soveltaa verosopimuksen mukaista lähdeveroa 

15 %?

– Kyllä, verosopimusetu voidaan myöntää lähdeverokortin perusteella.



Esimerkki 4 - asuinvaltiotodistus

 X Oyj maksaa helmikuussa 2021 osingonsaajalle Y osinkoja 2 000 euroa.

 Y on tammikuussa 2021 toimittanut säilyttäjälle kotivaltionsa veroviranomaisen myöntämän 

asuinvaltiotodistuksen.

 Asuinvaltiotodistuksen mukaan Y:n asuinvaltio on Ruotsi

– Suomen ja Ruotsin välisen verosopimuksen mukainen lähdevero on 15 %

 Ennen osingon maksamista säilyttäjä on selvittänyt lopullisen osingonsaajan kotipaikan ja 

varmistanut, että osingonsaajaan sovelletaan verosopimuksen määräyksiä voimassa olevan 10 

b §:n edellyttämällä tavalla (ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteriin merkitty toimija).

 Voiko X Oyj soveltaa osinkoon 15 % verokantaa vai edellytetäänkö lisäselvitystä?

– Kyllä, verosopimusetu voidaan myöntää asuinvaltiotodistuksen perusteella.



Esimerkki 5 - muu selvitys

 X Oyj maksaa tammikuussa 2021 osingonsaajalle Z osinkoja 2 000 euroa.

 Z ei ole ehtinyt toimittamaan itse annettua ilmoitusta ennen osingonjakoa.

 Z ei ole toimittanut myöskään lähdeverokorttia tai asuinvaltiotodistusta.

 Yhtiö X Oyj on muulla tavoin selvittänyt, kuka lopullinen osingonsaaja on ja, että osingonsaajan 

asuinvaltio on Ruotsi.

 Yhtiö X Oyj perii osingosta Suomen ja Ruotsin välisen verosopimuksen mukaisen 15 %.

 Mitä seuraamuksia X Oyj:lle aiheutuu siitä, ettei se ole kerännyt lähdeverolain 10 b §:n 

mukaista selvitystä?

– Jos X Oyj pystyy osoittamaan, että lopputulos on oikein eikä alipidätystä ole muodostunut, ei yhtiölle 

aiheudu veroseuraamuksia

– Jos X Oyj ei pysty osoittamaan lopputuloksen oikeellisuutta tai sitä, että virhe johtuu yksinomaan 

osingonsaajan laiminlyönnistä, yhtiölle voidaan määrätään maksettavaksi pidättämättä jäänyt lähdevero 

(alipidätys)



Esimerkki 6 - muu selvitys

 X Oyj maksaa tammikuussa 2021 osingonsaaja B:lle osinkoja 10 000 euroa.

 B on toimittanut vuonna 2020 säilyttäjälle Yhdysvaltojen lähdeverotusmenettelyä (Qualified

Intermediary system) varten W-8 BEN -lomakkeen

 W-8 BEN lomakkeen mukaan osingonsaajan asuinvaltio on Tanska.

– Suomen ja Tanskan verosopimuksen mukaan lähdevero on 15 %

 Säilyttäjä kerää B:sta tietoja AML/KYC- ja CRS/DAC2-menettelyjä varten sekä seuraa B:n 

olosuhteissa tapahtuvia muutoksia.

 Säilyttäjä on varmistanut käytettävissään olevien tietojen perusteella osingonsaajan W-8 BEN 

lomakkeella antamien tietojen luotettavuuden.

 Voidaanko B:lle maksettavaan osinkoon soveltaa verosopimuksen mukaan 15 % 

lähdeverokantaa?

– Vastaus seuraavalla dialla



Esimerkki 6 - muu selvitys

 Vastaus

1) Verosopimusedut voidaan myöntää, jos ISD päätöksen edellytykset täyttyvät eli

 osingonsaajan toimittama W-8 BEN -lomake yhdessä säilyttäjän keräämien muiden tietojen 

kanssa täyttää ISD päätöksen mukaiset tietosisältövaatimukset, ja 

 tietojen luotettavuus on todennettu menettelyllä, joka täyttää ISD päätöksen mukaiset 

menettelyvaatimukset

2) Jos ISD päätöksen edellytykset eivät täyty, voidaan soveltaa muuta menettelyä (ks. 

esimerkit 3 ja 4)

 lähdeverokortti tai asuinvaltiotodistus

 varmistetaan, että kyse on verosopimuksen tarkoittamasta osingonsaajasta

3) Jos osingonsaajalta ei ole saatu lähdeverolain 10 b §:n mukaista selvitystä, säilyttäjän on 

muutoin kyettävä osoittamaan, että lopputulos on oikein (ks. esimerkki 5)



Kysymyksiä?



Julkinen

Verohallinnon tilaisuus 

osinkojen lähdeverotuksen 

menettelymuutoksista pörssiyhtiöille 
11.11.2020



Julkinen

Johdanto

• Pörssiyhtiön hallintarekisteröityjen osakkeiden perusteella maksettavien 

osinkojen verotusmenettely muuttuu vuoden 2021 alussa. 

• Muutoksesta aiheutuu päivityksiä Euroclear Finlandin toimitusjohtajan 

päätökseen tuotonmaksuista arvo-osuusjärjestelmässä, joka toimii 

osinkomaksun markkinakäytäntöjen perusteena.

• Päivitetty TJ-päätös on lähetetty 9.11.2020 konsultaatiolle tilinhoitajille 

ja tiedoksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK. 

► Euroclear Finland odottaa kommentteja 23.11.2020 mennessä.

► TJ-päätös astuu voimaan 1.1.2021. 

• Ehdotetut TJ-päätös päivitykset ja muut muutokset ovat tässä 

esityksessä korostettu ”UUSI” merkinnällä.  

• Termit: 

► Liikkeeseenlaskija = yhtiö = maksaja 

► Tilinhoitaja = Euroclear Finlandin osapuoli = maksajaa lähinnä oleva 

säilyttäjä = voi olla rekisteröitynyt tai rekisteröimätön säilyttäjä
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= Tietoa

= Rahaa

Osinkojen maksuohje Katetarve ja veromäärät 

EFi: 
Ilmoitus oma-aloitteisista veroista per tilinhoitaja (VSRMUUKV)
Yhteenvetoilmoitus (VSOSYHTV)

Osinkojen katteiden maksu

Osinkojen tiedot Osinkojen tiedot

Osakkaat

Liikkeeseenlaskija EFi

Verottaja

Tilinhoitajat

Saajakohtaiset tiedot
UUSI: Rekisteröitynyt säilyttäjä:
Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus (TRACE) 
Huom. sijoittajaa lähinnä oleva rekisteröitynyt säilyttäjä toimittaa osingon 
loppusaajatiedot Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella.

UUSI: Tilinhoitaja (rekisteröitynyt ja rekisteröitymätön säilyttäjä): 
Julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille 
maksetuista osingoista (TRACE); ja
Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista (VSROSERI); 
ja
Vuosi-ilmoitus osingoista (VSOSERIT)

Verojen 
maksaminen

Osingonmaksuprosessi
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Rekisteröitynyt 

säilyttäjä



Julkinen

Vuosi-ilmoitukset 

• Rekisteröitynyt säilyttäjä: 1 ilmoitus

► Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus, hallintarekisteröidyt omistukset 
(TRACE). 

– Sijoittajaa lähinnä oleva rekisteröitynyt säilyttäjä toimittaa osingon 
loppusaajatiedot Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella. Jos peritään 35%, ei 
anneta loppusaajatietoja, vaan tiedossa olevan säilyttäjän nimi. 

– Rekisteröitynyt säilyttäjä voi valita, että jonkin osingonmaksun osalta ei ota 
vastuuta. Tällöin rekisteröitynyt säilyttäjä perii ja raportoi 30% tai 35%. 

• Tilinhoitajat (rekisteröitynyt tai rekisteröitymätön säilyttäjä): 3 ilmoitusta

► Julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista 
osingoista, suorat omistukset sekä hallintarekisteröidyt omistukset (TRACE).

► Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista, muu kuin 
pörssiyhtiö (VSROSERI).

► Vuosi-ilmoitus osingoista, yleisesti verovelvolliset (VSOSERIT) 

• Euroclear Finland: 1 ilmoitus

► Yhteenvetoilmoitus (VSOSYHTV)
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Liikkeeseenlaskijan tehtävät

• Liikkeeseenlaskija on velvollinen huolehtimaan rajoitetusti verovelvollisen 

tulon verottamisesta annetun lain mukaisen lähdeveron pidättämisestä, 

ennakonpidätysten suorittamisesta sekä niiden tilityksestä verohallinnolle 

kulloinkin voimassa olevien verosäännösten mukaisesti.  

►UUSI: Verohallinnon säilyttäjärekisteriin merkittyä säilyttäjää koskevat 

rekisteröinnistä aiheutuvat velvoitteet. Sijoittajaa lähinnä oleva 

rekisteröitynyt säilyttäjä toimittaa Verohallinnon päätöksen ja ohjeen 

mukaisesti osingon saajan loppusaajatiedot Verohallinnolle vuosi-

ilmoituksella.
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Osingonmaksupalvelu –

Euroclear Finlandin tehtävät 1/2

• Vastaanottaa tiedon osingonmaksusta liikkeeseenlaskijalta / 

asiamieheltä

• Välittää ne tilinhoitajille ISO-standardi sanomilla

• Kerää kate- ja veromäärätiedot tilinhoitajilta

Tilinhoitajat vastaavat antamiensa tietojen oikeellisuudesta 

ja oikea-aikaisesta toimittamisesta.

• Lähettää osingon maksuohjeet liikkeeseenlaskijalle / 

katepankille

68



Julkinen

Osingonmaksupalvelu –

Euroclear Finlandin tehtävät 2/2

• Välittää:

►Osingonmaksuun sekä mahdollisiin osinkojen ja verojen korjauksiin 

liittyvän ilmoituksen oma-aloitteisista veroista verottajalle OmaVero-

palveluun liikkeeseenlaskijan puolesta tilinhoitajien antamien 

tietojen perusteella. 

– UUSI: Tekninen tiedonvälityskanava muuttuu: Katso-valtuutus 

poistuu, ei vaadita uusia toimenpiteitä liikkeeseenlaskijalta.

►Lisämaksuohjeita sekä jälkivaihtojen maksuohjeita

►Tiedon liikkeeseenlaskijalle mikäli tilinhoitaja on palauttanut osinkoa

►Vuosiyhteenvedon osingonmaksusta verottajalle (liikkeeseenlaskijan 

puolesta) ja liikkeeseenlaskijalle 

– UUSI: Yhteenvetoilmoitus VSOSYHTV (ent. VSOSVYHT).
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Osingonmaksupalvelu –

Tilinhoitajan tehtävät 

• Muodostaa osinkotapahtumat omaan järjestelmäänsä

• Tallentaa katetarpeen ja verot Euroclearin TaxMill järjestelmään. TaxMill raportointi 
kohdistuu seuraaviin verolajeihin:

► 68 Ennakonpidätys koroista ja osuuksista

► 92 Ennakonpidätys osingoista ja osuuspääoman koroista

► 39 Lähdevero osingoista (rajoitetusti verovelvollisilta) => Ei tiedossa muutoksia. 
Alakategoriat säilyvät: pitkäaikaissäästötili / osakesäästötili

► 69 Lähdevero koroista ja rojalteista (rajoitetusti verovelvollisilta)

► 84 Lähdevero korkotulosta (yleisesti verovelvollisilta)

• Maksaa osingot osakkeenomistajille

• Tekee osinkojen jälkivaihtoja ja maksaa niihin liittyvät osingot niiden voimassaoloajan 

• Tekee mahdollisia osinko- tai verokorjauksia 

• Palauttaa liikaa saadut osingot / verot liikkeeseenlaskijalle

• Vuodenvaihteen jälkeen lähettää liikkeeseenlaskijan puolesta maksajan vuosi-ilmoitukset 
(pörssiyhtiöiden saajakohtaiset erittelyt toimittaa rekisteröitynyt säilyttäjä, jos sellainen on). 
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TJ-päätös tilinhoitajan tehtävät

•Tilinhoitaja kerää ja säilyttää tuotonmaksua ja verotusta 

koskevat tiedot ja toimittaa vuosi-ilmoitusmateriaalin ja muun 

verotukseen liittyvän selvityksen voimassaolevan sääntelyn 

mukaisesti ja verohallinnon vahvistamalla tavalla. 

► Liikkeeseenlaskijalla on mahdollisuus pyytää tilinhoitajalta 

tiedot esim. verotarkastusta varten, jos voimassaoleva 

sääntely sallii 
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TJ-päätös rekisteröitynyt tilinhoitaja

• UUSI: Tilinhoitaja voi hakea Verohallinnon ylläpitämään säilyttäjärekisteriin ja 
täten sitoutua noudattamaan rekisteröinnistä aiheutuvia velvoitteita. 

► Verohallinto katsoo rekisteröityneen säilyttäjän ottaneen verovastuut

– kun ilmoittaa vuosi-ilmoituksella (alle 30/35%) tai 

– maksaja tai toinen rekisteröitynyt säilyttäjä osoittaa rekisteröityneen 
säilyttäjän ottaneen vastuun ko. osingoista maksuhetkellä tai maksuvuoden 
oikaisun yhteydessä. 

► Tilinhoitaja voi vaatia ilmoitukset säilytysketjussa alempana olevilta 
rekisteröityneiltä säilyttäjiltä. Rekisteröitynyt säilyttäjä ottaa verovastuun 
ilmoittamalla toiselle rekisteröityneelle säilyttäjälle tai maksajalle 
osingonmaksuhetkellä tai myöhemmin maksuvuoden aikana vastuun 
ottamisesta. 

– Ilmoituksella ei ole määrämuotoa 

– Ei tarvitse toimittaa Verohallinnolle kuin pyynnöstä 

– Pystyttävä osoittamaan sitovasti vastuun siirtyminen

• Onko tarvetta, että liikkeeseenlaskija voi osoittaa rekisteröityneen tilinhoitajan 
ottaneen vastuun osingoista jo maksuhetkellä? Jos on, niin millä tavalla ilmoitus 
tehdään? 
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TJ-päätös rekisteröitymätön tilinhoitaja

•UUSI: Tilanteessa, jossa tilinhoitaja ei ole merkitty 

Verohallinnon ylläpitämään säilyttäjärekisteriin, 

tilinhoitaja varmistaa, että sijoittajaa lähempänä oleva 

rekisteröitynyt säilyttäjä on ottanut vastuun 

rekisteröinnistä aiheutuvista velvoitteista koskien 

osingonmaksua. 
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TJ-päätös tilinhoitajan tehtävät

•UUSI: Mikäli yksikään rekisteröitynyt säilyttäjä ei ole ottanut vastuuta 

rekisteröinnistä aiheutuvista velvoitteista koskien osingonmaksua, 

pääsääntöisesti sovelletaan enimmäislähdeveroa.

►Onko enimmäislähdevero haluttu pääsääntö?

►Tämän kohdan perusteella liikkeeseenlaskija voi luottaa, että 

tilinhoitaja on pidättänyt enimmäislähdeveron maksuhetkellä, 

mikäli yksikään rekisteröitynyt säilyttäjä ei ole ottanut vastuuta. 
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TJ-päätös tilinhoitajan tehtävät

•UUSI: Vaihtoehtoisesti liikkeeseenlaskija voi harkintansa mukaan 

soveltaa rekisteröitymättömän säilyttäjän osingonmaksussa 

alempaa verokantaa rekisteröimättömän säilyttäjän antaman 

tiedon perusteella. Liikkeeseenlaskija on tällöin yksin vastuussa 

mahdollisesta alipidätyksestä. 

►Liikkeeseenlaskija ilmoittaa erikseen rekisteröitymättömälle

säilyttäjälle ja (myös tilinhoitajalle?), jos haluaa soveltaa alempaa 

verokantaa rekisteröitymättömään säilyttäjään.
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Liikkeeseenlaskijan asiamiehen vastuut ja tehtävät

•Ei muutoksia 
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Osingonmaksun aikataulu

- aikatauluun ei muutoksia

Julkinen esitys osingonmaksusta

MAKSUPÄIVÄ

Osingonmaksun ennakkotieto Euroclear 

Finlandille

Osingonmaksun vahvistus Euroclear 

Finlandille

Osinkokatteiden maksu tilinhoitajille klo 

13.00 mennessä

Ennakko- ja lähdeverojen maksu 

verottajalle 12. päivään mennessä

Maksuohje tilinhoitajakohtaisine 

maksuyhteystietoineen klo 11.30 

mennessä

Oma-aloitteisten verojen 

ilmoittaminen  verottajalle 

kuukauden 4. rekisteripäivänä

Euroclear Finlandin tehtävät Yhtiön tehtävät

Vuosi-ilmoitusyhteenveto

maksetuista osingoista 

verottajalle ja yhtiölle

Oma-aloitteisten verojen ilmoitus

Maksupäivä - 1

TÄSMÄYTYSPÄIVÄ

Vuodenvaihde

Tammikuun 31. päivä

Yhtiökokous

Veroraporttien noutaminen 

https://extra.apk.fi





Muutokset vuosi-ilmoittamisessa
Salla Madetoja, Itä-Suomen yritysverokeskus / Yritysverotusyksikkö



Rajoitetusti verovelvolliset suorat omistukset

Rajoitetusti verovelvolliset
hallintarekisteröidyt

Yleisesti verovelvolliset

Rekisteröitynyt 
säilyttäjä

Pörssiyhtiö

Yhteenvetoilmoitus 
VSOSYHTV

Vuosi-ilmoitus 
osingoista VSOSERIT

Julkisesti noteeratun 
yhtiön vuosi-ilmoitus 

rajoitetusti 
verovelvollisille 

maksetuista osingoista

(TRACE)

Muu kuin 
pörssiyhtiö

Yhteenvetoilmoitus 
VSOSYHTV

Vuosi-ilmoitus 
osingoista VSOSERIT

Vuosi-ilmoitus 
rajoitetusti 

verovelvollisille 
maksetuista osingoista 

VSROSERI

Rekisteröityneen 
säilyttäjän vuosi-

ilmoitus

(TRACE)

Rekisteröitynyt 
säilyttäjä

Pörssiyhtiö

Yhteenvetoilmoitus 
VSOSYHTV

Vuosi-ilmoitus 
osingoista VSOSERIT

Julkisesti noteeratun 
yhtiön vuosi-ilmoitus 

rajoitetusti 
verovelvollisille 

maksetuista osingoista

(TRACE)

Muu kuin 
pörssiyhtiö

Yhteenvetoilmoitus 
VSOSYHTV

Vuosi-ilmoitus 
osingoista VSOSERIT

Vuosi-ilmoitus 
rajoitetusti 

verovelvollisille 
maksetuista osingoista 

VSROSERI

Rekisteröityneen 
säilyttäjän vuosi-

ilmoitus

(TRACE)

Osinkojen vuosi-ilmoitukset



Rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitus

 Rekisteröitynyt säilyttäjä ilmoittaa osingonsaajatiedot 

suoraan Verohallinnolle

 Vuosi-ilmoitus perustuu OECD:n TRACE XML-skeemaan 

 Rekisteröitynyt säilyttäjä ilmoittaa tiedot suomalaisten 

julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden 

hallintarekisteröidyille osakkeille maksetuista osingoista 

1. niiden osingon saajien loppusaajatiedot, joista se ottaa 

vastuun

2. tiedot toiselle rekisteröityneelle säilyttäjälle välitetyistä 

osingoista



Julkisesti noteeratun yhtiön vuosi-ilmoitus rajoitetusti 
verovelvollisille maksetuista osingoista

 Uusi xml-muotoinen vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista osingoista

– Tietosisältö perustuu rekisteröityneen säilyttäjän vuosi-ilmoitukseen

 Ilmoitetaan sekä hallintarekisteröidyille että suoraan omistetuille osakkeille maksetut osingot

 Hallintarekisteriosinkojen osalta ilmoitetaan

– osingonsaajatiedot, tai

– tiedot siitä rekisteröityneestä säilyttäjästä, joka on ottanut vastuun osingonmaksutietojen välittämisestä 

ja, jolta osingonsaajaa koskevat tiedot on saatu

 Ilmoitus on annettava, kun osingon maksaja on ollut maksuvuonna julkisesti noteerattu yhtiö. 

– Myös silloin, vaikka noteeraus olisi päättynyt ennen vuosi-ilmoituksen antamista.

 Tilinhoitaja-tieto ilmoitetaan vuosi-ilmoituksella

– Verohallinnolle tieto, että ko. tilinhoitaja antaa lisätietoja vuosi-ilmoituksesta



Yleisesti verovelvollisille maksetut osingot 

 Yleisesti verovelvollisille maksetut osingot ilmoitetaan 

vuosi-ilmoituksella osingoista (erittelytiedot VSOSERIT)

– Ei tässä vaiheessa xml-muotoista ilmoitusta

– Myös hallintarekisteröidyille osakkeille maksetut osingot (50 % 

ennakonpidätys, jos ei osingonsaajatietoja) 

– Uutena tiedot osakkeina maksetuista osingoista



X Oyj

(liikkeeseen-
laskija)

Tilinhoitaja/ 
rekisteröitynyt 

säilyttäjä 

AI A

CI 

D

Rekisteröitynyt 
säilyttäjä 

AI  B

CI

C

Osingonsaaja

Z

Arvopaperi-

keskus
Rekisteröityneen

säilyttäjän vuosi-

ilmoitus: tiedot

OtherAI B:lle 

välitetyistä

osingoista

Rekisteröityneen

säilyttäjän vuosi-

ilmoitus: tiedot CI 

C:stä TopCI ja 

osingonsaajatiedot Z

Liikkeeseenlaskijan

vuosi-ilmoitus R-

osingoista: 

Tiedot AI A:lle 

välitetyistä

osingoista

Esimerkki hallintarekisteröidyille osakkeille 
maksettujen osinkojen ilmoittamisesta

Rekisteröitynyt

säilyttäjä B on 

ottanut vastuun

osingonsaajalle Z 

maksetuista

osingoista



 EU:n arvopaperikeskusasetuksen voimaantulon jälkeen suomalainen yhtiö on voinut liikkeeseen 

laskea arvopaperinsa missä tahansa asetuksen ehdot täyttävässä arvopaperikeskuksessa. 

 Ilmoitusmuutos 1.1.2021 alkaen koskee arvo-osuusmuotoisia yhtiöitä ja niiden 

tilinhoitajailmoituksia osinkojen ja korkojen ennakonpidätyksistä ja lähdeveroista

 VSRMUUKV-ilmoituksilla annettava jatkossa tieto arvopaperikeskuksesta, jossa arvopaperi on 

liikkeeseen laskettu sekä puolesta ilmoittaja -tieto

– Jotta voidaan vastaanottaa ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa liikkeeseen lasketuista 

instrumenteista annettuja VSRMUUKV ilmoituksia ja

– etteivät saman maksajan ilmoitukset korvaa toisiaan virheellisesti

 Maksajalle muutos näkyy lähinnä pienenä muutoksena OmaVeron näytöillä

Muiden oma-aloitteisten verojen veroilmoitus 
VSRMUUKV



Kysymyksiä?



Kiitos

Lakimuutokseen liittyvät yhteydenotot:

financialsector@vero.fi

https://twitter.com/Verouutiset
https://www.facebook.com/verohallinto
https://www.youtube.com/channel/UCVGeKHwTsAKYnksI5RArrWg
https://www.instagram.com/verohallinto/
https://www.linkedin.com/company/finnish-tax-administration
http://veroblogit.com/



