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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti ve-
rovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta anne-
tun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapi-
dosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rajoi-
tetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden 
verottamisesta annettua lakia sekä verotustie-
tojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua 
lakia. 

Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varalli-
suuden verottamisesta annetussa laissa sää-
dettäisiin selvityksestä, joka tulon saajan on 
annettava maksajalle, jotta maksaja voisi so-
veltaa kansainvälisen sopimuksen määräyk-
siä. 

Lisäksi hallintarekisteröidylle osakkeelle 
maksettavasta osingosta perittäisiin lähdeve-
roa 15 prosenttia tai verosopimuksen edellyt-
tämä tätä suurempi määrä, jos maksajan riit-
tävän huolellisesti varmistaman tiedon mu-
kaan osingon saajaan voidaan soveltaa vero-
sopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä. 

Riittävän huolelliseksi katsottavan varmis-
tamisen eräs edellytys olisi, että osakkeen 

säilyttämisestä on sovittu sellaisen omaisuu-
denhoitajan kanssa, josta on osingonjakohet-
kellä merkintä ulkomaisten omaisuudenhoi-
tajien rekisterissä. Rekisteriin merkittävien 
tietojen julkisuudesta ehdotetaan säädettä-
väksi verotustietojen julkisuudesta ja salas-
sapidosta annetussa laissa. 

Osingon maksajan ei tarvitsisi antaa osin-
gon saajan tietoja viranomaisille muutoin 
kuin pyydettäessä.  

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian. Hallintarekisteröidyil-
le osakkeille maksettavien osinkojen lähde-
verotusta koskevia säännöksiä sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran osinkoon, joka makse-
taan 1 päivänä tammikuuta 2006 tai sen jäl-
keen. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

————— 
 

YLEISPERUSTELUT 

1.  Nykyti la  

1.1. Lainsäädäntö ja verotuskäytäntö 

Lähdevero osingosta 

Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varalli-
suuden verottamisesta annetun lain 
(627/1978), jäljempänä lähdeverolain, 7 §:n 
mukaan lähdevero osingosta on 28 prosent-
tia.  

Jos vieraan valtion kanssa tehdyssä sopi-
muksessa tai muussa kansainvälisessä sopi-
muksessa, johon Suomi on liittynyt, on tulon 
tai varallisuuden verottamista koskevia mää-
räyksiä, lähdeverolain 1 §:n 3 momentin mu-
kaan lähdeverolakia sovelletaan kuitenkin 
vain silloin, kun mainituista määräyksistä ei 

muuta johdu.  
Lähdeverolain 10 §:n mukaan lähdeveroa 

perittäessä on noudatettava lähdeverolain 
1 §:ssä tarkoitetun kansainvälisen sopimuk-
sen määräyksiä, mikäli tulon saaja esittää 
maksajalle selvityksen kotipaikastaan ja 
muista sopimuksen soveltamisen edellytyk-
sistä. Tarkemmin asiasta säädetään rajoite-
tusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden 
verottamisesta annetussa asetuksessa 
(1305/1996), jäljempänä lähdeveroasetus. 
Asetuksen 4 §:n mukaan lähdevero on aina 
perittävä lähdeverolain 7 §:ssä säädettyjen 
prosenttimäärien mukaan, jollei rajoitetusti 
verovelvollinen ennen suorituksen maksa-
mista esitä maksajalle lähdeverokorttia tai 
ilmoita maksajalle nimeään, syntymäaikaan-
sa ja osoitettaan kotivaltiossaan. 
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Suomella on tällä hetkellä voimassa 63 ve-
rosopimusta, jotka kattavat muun muassa 
kaikki OECD-valtiot sekä kaikki Euroopan 
unionin jäsenvaltiot Kyprosta lukuun otta-
matta. Portfoliosijoituksissa osingon lähde-
valtiolle myönnetty verotusoikeus vaihtelee 
nollan ja 28 prosentin välillä. Verotusoikeus 
on neljässä sopimuksessa yli 15 prosenttia, 
43 sopimuksessa 15 prosenttia ja 16 sopi-
muksessa vähemmän kuin 15 prosenttia.  
 
 
Osakeomistuksen hallintarekisteröinti 

Ulkomainen taho voi omistaa suomalaisen 
osakeyhtiön osakkeita anonyymisti hallinta-
rekisteröimällä omistuksensa. Ulkomaisten 
osakkeenomistajien hallintarekisteröinti pe-
rustuu arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 
(826/1991) 28 §:ään ja arvo-osuustileistä an-
netun lain (827/1991) 5 a §:ään, joissa sään-
nellään hallintarekisteröitävien omaisuuden-
hoitotilien hoitamista. Lisäksi hallintarekiste-
röintiä koskevia säännöksiä on osakeyhtiö-
lain (734/1978) 3 a luvussa. 

Suomen arvo-osuusjärjestelmässä hallinta-
rekisteröinnin hoitajina toimivat suomalaiset 
tilinhoitajayhteisöt, toisin sanoen säilyttäjä- 
eli custodian-pankit, jotka asiakkaanaan ole-
van ulkomaisen säilyttäjäpankin tai sijoitus-
palveluyrityksen toimeksiannosta avaavat 
hallintarekisteröityjä arvo-osuustilejä ulko-
maisen pankin tai sijoituspalveluyrityksen 
ulkomaisten asiakkaiden osakeomistusten 
hallinnointia varten. Hallintarekisteriin mer-
kitty osakeomistus on arvo-osuusjärjestel-
mästä annetun lain 28 §:n mukaan mahdollis-
ta vain muille kuin suomalaisille osakkeen-
omistajille.  

Ulkomaiset sijoittajat sijoittavat Suomen 
markkinoille pääasiassa ulkomaisten pankki-
en kautta. Ulkomaiset pankit puolestaan säi-
lyttävät hallinnoimiaan osakkeita hallintare-
kisteröidyillä tileillä suomalaisissa säilyttäjä-
pankeissa. Kaikki ulkomaiset pankit eivät 
kuitenkaan ole suorassa asiakassuhteessa 
suomalaiseen säilyttäjäpankkiin vaan toimi-
vat toisten säilyttäjäpankkien välityksellä. 
Säilyttäjäpankkien asiakassuhteet muodosta-
vat siten usein säilytysketjun, joka perustuu 
osakkeiden hallintarekisteröintiin. 
 

Lähdeveron periminen hallintarekisteröidylle 
osakkeelle maksettavasta osingosta 

Lähdeverolakia ja lähdeveroasetusta on 
käytännössä sovellettu siten, että osingosta 
on peritty lähdevero hallintarekisteröidyn ar-
vo-osuustilin ulkomaisen tilinhaltijan ilmoit-
taman veromaatiedon mukaisesti, vaikka 
maksajalle ei ole esitetty lähdeveroasetuksen 
4 §:ssä tarkoitettuja tietoja. Verotarkastusten 
yhteydessä yhtiöitä on kehotettu noudatta-
maan 4 §:n määräyksiä.   

Veromaatieto perustuu järjestelyyn, jossa 
säilytysketjun ensimmäinen ulkomainen säi-
lyttäjäpankki ilmoittaa kotimaiselle säilyttä-
jäpankille asiakkaidensa verotuksellisen 
asuinvaltion ja sen, ovatko nämä asiakkaat 
oikeutettuja verosopimusten mukaiseen ve-
rokohteluun. Käytännössä tämä tapahtuu si-
ten, että tilinavauksen yhteydessä ulkomai-
nen säilyttäjäpankki määrittää sen, säilyte-
täänkö arvo-osuustilillä osakkeita asiakkaille, 
joille maksettaviin tuotonmaksuihin ei sovel-
leta verosopimusta, tai jos loppuasiakkaat 
ovat oikeutettuja verosopimusetuihin, mikä 
verosopimus tulee sovellettavaksi.  Yksi ul-
komainen säilyttäjäpankki hallinnoi yleensä 
useita eri hallintarekisteröityjä arvo-osuus-
tilejä, joilla säilytetään osakkeita eri verosta-
tuksen omaaville loppuasiakkaille veromait-
tain ryhmiteltyinä. 

Tiedonvälityksen asiakkaiden verostatuk-
sesta mahdollistaa hallintarekisteröintiin pe-
rustuva säilytysketju, jossa tieto loppusaajan 
verotuksellisesta asuinvaltiosta välittyy säi-
lyttäjäportaiden välillä. Osinko maksetaan 
säilytysketjussa siten, että tieto seuraavasta 
maksunsaajasta on vain edellisellä, maksun 
eteenpäin välittävällä portaalla. Näin ollen 
tarkka tieto suorituksen lopullisesta saajasta 
on ainoastaan sillä säilyttäjällä, johon lopulli-
sella saajalla on asiakassuhde. 
 
Vastuu perimättä jääneestä lähdeverosta 

Jos lähdevero muutoin kuin veron perimi-
seen velvollisen laiminlyönnin johdosta on 
jäänyt perimättä, pannaan vero maksuun ve-
rovelvolliselle lähdeverolain 16 §:n 2 mo-
mentin nojalla. Lähdeveron perimisvelvolli-
suuden laiminlyönnin seurauksiin sovelletaan 
taas 8 §:n mukaan ennakkoperintälain 
(1118/1996) säännöksiä. Ennakkoperintälain 
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38 §:n mukaisesti lähdevero voidaan tällöin 
panna maksuun ainoastaan maksajalle eli täs-
sä yhteydessä osingon jakajalle. Tästä seuraa 
nykyistä käytäntöä soveltavien osinkoa jaka-
vien yritysten veroriski. 

Maksajan laiminlyönniksi voidaan katsoa 
tilanne, jossa lähdeveroasetuksen 4 §:n mu-
kaisia osingon saajaa koskevia tietoja ei esi-
tetä maksajalle lähdeveroa perittäessä ja 
maksaja tästä huolimatta perii osingosta ve-
rosopimuksen mukaisen, 28 prosenttia alem-
man lähdeveron. Niin ikään voidaan laimin-
lyönniksi katsoa tilanne, jossa maksajalle an-
netut tiedot ovat ilmeisen totuutta vastaamat-
tomia eikä maksajan voida siten katsoa ol-
leen riittävän huolellinen lähdeveroa peries-
sään. Esimerkiksi merkittävän ulkomaisen 
säilyttäjäpankin omistuksen käsitteleminen 
kokonaan pankin omaan lukuun hallittuna 
omistuksena ja pankin asuinvaltion veroso-
pimuksen soveltaminen osingosta perittävään 
veroon voisi olla tällainen tilanne. 
 
Liikaa perityn lähdeveron palauttaminen 

Osingon saaja voi hakea liikaa perityn ve-
ron palautusta siten kuin lähdeverolain 11 §:n 
2 momentissa säädetään. Hakemuksesta tulee 
ilmetä lähdeveroasetuksen 4 §:ssä tarkoitetut 
tiedot. Hakemukseen tulee liittää maksajan 
tosite suorituksesta ja perityn lähdeveron 
määrästä sekä osingon saajan kotivaltion ve-
roviranomaisen antama asumistodistus. 

Vaihtoehtoisesti suorituksen maksaja voi 
tietyissä tilanteissa hakea ennakkoperintälain 
21 §:n 2 momentin nojalla liikaa tilitetyn läh-
deveron palauttamista. Palauttaminen edel-
lyttää tällöin myös vuosi-ilmoitusmerkintö-
jen oikaisemista. 
 
Taloudellinen merkitys 

Vuosina 2002 ja 2003 on rajoitetusti vero-
velvollisille maksettu osinkoja vuosittain yli 
4,7 miljardia euroa ja näistä osingoista perit-
tyjen lähdeverojen määrä on vuosittain ollut 
yli 290 miljoonaa euroa.  

Ulkomainen omistus suomalaisissa yhtiöis-
sä on kansainvälisesti vertaillen poikkeuksel-
lisen suuri. Ulkomaiset osakkeenomistajat 
omistivat vuoden 2004 lopussa 49,0 prosent-
tia suomalaisten arvo-osuusjärjestelmään lii-
tettyjen yhtiöiden markkina-arvosta ja 35,3 

prosenttia osakemäärästä. 
Arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden 

hallintarekisteröidyt osakkeet edustavat val-
taosaa koko ulkomaalaisomistuksesta. Esi-
merkiksi maaliskuun lopussa vuonna 2002 
ulkomaalaisten omistamista osakkeista 91,31 
prosenttia oli hallintarekisteröity.  
 
1.2. Kansainvälinen kehitys ja lainsää-

däntö eräissä muissa maissa 

Suomen sääntely, jonka mukaan osingon 
maksajalla on oikeus soveltaa suoraan vero-
sopimuksesta ilmenevää alempaa verokantaa, 
on kansainvälisessä vertailussa jossain mää-
rin poikkeuksellinen. Tavanomaisesti ulko-
maille maksettaviin osinkoihin sovelletaan 
eri maissa sisäistä verokantaa, jota voidaan 
alentaa verosopimuksen edellyttämälle tasol-
le hakemusteitse jälkikäteen. Tämän kaltaista 
palautusmenettelyä pääasiallisena menetel-
mänä soveltavat esimerkiksi Norja, Tanska, 
Saksa, Itävalta, Espanja, Alankomaat ja Lu-
xemburg. Suomen käytännön kaltaista me-
nettelyä soveltavat esimerkiksi Ruotsi ja 
vuoden 2005 alusta Ranska. 
 
Ruotsi 

Ruotsin arvopaperikeskuksella (VPC) ja 
kotimaisilla hallintarekisteröinnin hoitajilla 
on oikeus periä lähdevero verosopimuksen 
mukaisella alennetulla verokannalla, kun 
osingon saajan kotimaa ilmenee saatavilla 
olevista tiedoista. Maksettaessa osinkoja ul-
komaiselle hallintarekisteröinnin hoitajalle 
voidaan soveltaa Ruotsin ja rekisteröinnin 
hoitajan kotivaltion verosopimusta rekiste-
röinnin hoitajan sitoutuessa suhteessa 
VPC:iin muun muassa toimittamaan pyydet-
täessä tiedot osingon saajasta. Myös lopulli-
sen osingon saajan kotimaan ja Ruotsin välis-
tä verosopimusta voidaan soveltaa, jos viran-
omaisille toimitetaan tarvittavat tiedot.  

Mikäli lähdevero on peritty virheellisesti, 
on veron perimiseen velvollinen (VPC tai ko-
timainen rekisteröinnin hoitaja) vastuussa ve-
rosta. Ulkomaisen hallintarekisteröinnin hoi-
tajan toimiessa antamiensa sitoumusten vas-
taisesti voi veroviranomainen kieltää alenne-
tun verokannan soveltamisen kyseiselle ta-
holle osinkoja maksettaessa. Maksettaessa 
osinkoja Sveitsiin peritään lähdevero täysi-
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määräisesti ja verosopimuksen mukaisia etu-
ja on vaadittava palautusmenettelyssä. 
 
Saksa 

Osingon saaja ei pääsääntöisesti voi saada 
verosopimusetuja osinkoa maksettaessa vaan 
vasta palautusmenettelyn kautta. Palautusta 
haettaessa tulee hakemukseen liittää muun 
muassa osingon saajan kotivaltion veroviran-
omaisen antama asumistodistus. Vuodesta 
2002 alkaen pankeilla ja muilla osingon ja-
kamisesta huolehtivilla toimijoilla on ollut 
mahdollisuus hakeutua automaattisen palau-
tusprosessin piiriin. Tietyissä hyvin rajatuissa 
tapauksissa verohallinto voi tapauskohtaisesti 
sopia verosopimusetujen myöntämisestä jo 
osinkoa maksettaessa, mutta tätä on käytän-
nössä sovellettu ainoastaan työsuhdeosake-
ohjelmiin sekä amerikkalaisten talletustodis-
tusten (ADR) muodossa olleisiin osakkeisiin. 
 
Alankomaat 

Verosopimusetujen myöntäminen voi, lu-
kuun ottamatta Sveitsiin maksettuja osinkoja, 
periaatteessa tapahtua joko osinkoa makset-
taessa tai palautusmenettelyn kautta. Etujen 
saaminen jo lähteellä edellyttää kuitenkin 
muun muassa osingon saajan asuinvaltion 
veroviranomaisen täyttämän hollanninkieli-
sen todistuksen toimittamista osinkoa jaka-
valle yhtiölle ennen osingonjakoa. Käytän-
nössä vaadittuja tietoja ei useimmiten pystytä 
toimittamaan osingonjakoon mennessä. Vas-
tuu perimättä jääneestä verosta on osinkoa 
jakavalla yhtiöllä, vaikka perintä olisi tapah-
tunut osingon saajan toimittaman todistuksen 
mukaisesti.  
 
Luxemburg 

Luxemburgilla ei ole käytössä lainkaan 
menettelyä verosopimusetujen saamiseksi 
osingonjakohetkellä. Liikaa maksetun veron 
palauttamista voi hakea standardoidussa me-
nettelyssä osingonjakoa seuraavan vuoden 
loppuun mennessä. 
 
Käsittely Euroopan unionin tasolla 

Euroopan komissio antoi 28 päivänä huhti-
kuuta 2004 tiedonannon (KOM/2004/0312 

lopullinen) neuvostolle ja Euroopan parla-
mentille arvopaperien selvitystoiminnan ke-
hitysmahdollisuuksista Euroopan unionissa. 
Tiedonannon mukaan rajat ylittäviin selvitys-
toimintoihin kohdistuvat odotukset ovat vii-
me vuosina nousseet tuntuvasti. Palveluiden 
tarjoajat pyrkivät tehostamaan toimintojaan 
sijoittautumalla kaikkialle Eurooppaan joko 
itse tai sulautumisten ja yhteenliittymien 
avulla, mikä on jo johtanut merkittäviin ra-
kenneuudistuksiin. Komission tavoitteena on 
luoda yleiset puitteet, joiden vallitessa kan-
salliset säännökset ja käytännöt eivät muo-
dostaisi tehokkuusesteitä Euroopan unionin 
laajuiselle selvitystoiminnalle. 

Tavoitteen toteuttamiseksi komissio ehdot-
taa neljää hanketta, joista yksi käsittää asian-
tuntijaryhmän perustamisen selvittämään yh-
dentymisen verotuksellisia esteitä. Tavoittee-
na on kahdenkertaiseen verotukseen johtavi-
en käytänteiden eliminointi kilpailun edistä-
miseksi. Tiedonanto priorisoi tätä hanketta, 
joka saattaa vaikuttaa edetessään ulkomaille 
maksettavia osinkoja koskevaan sääntelyyn 
myös Suomessa, sillä tiedonannon mukaan 
tarkastelun kohteena ovat muun muassa 
mahdollisuudet yhtenäistää osinkotulojen 
lähdeverotusmenettelyjä. Asiantuntijatyöryh-
män eli Fiscal Compliance Expert Groupin 
ensimmäinen kokous pidettiin huhtikuun 15 
päivänä 2005 ja ryhmän odotetaan toimivan 
noin kahden vuoden ajan. 
 
1.3. Nykytilan arviointi 

Oikeustilan epäselvyys eli lain ja asetuksen 
sanamuodon ristiriita suhteessa sovellettuun 
käytäntöön on jo sellaisenaan erittäin ongel-
mallinen tilanne. Tästä ristiriidasta aiheutuu 
sekä ongelmia verovalvonnasta vastaaville 
viranomaisille että vaikeasti arvioitavia vero-
riskejä osinkoa jakaville yhtiöille. 

Osingon saajan yksilöintitietojen kattava 
hankkiminen ennen osingon maksamista ei 
tilinhoitajayhteisöiltä saatujen tietojen mu-
kaan ole käytännössä mahdollista. Osingon 
saajan identifioimisessa aiheutuu vaikeuksia 
erityisesti osakkeen omistuksen vaihtuessa 
lähellä osingonjakohetkeä tai kaupan selvitte-
lyn viivästyessä. Näin ollen tietojen vaatimi-
nen kaikissa tilanteissa, kuten nykyiset sään-
nökset edellyttävät, aiheuttaisi todennäköi-
sesti huomattavaa siirtymistä veron perimi-
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sestä verosopimuksen mukaisesti jo osinkoa 
maksettaessa verosopimusetujen myöntämi-
seen palautusmenettelyn kautta. 

Osinkoa jakavien suomalaisten yritysten 
edun mukaista olisi säilyttää osakkeenomis-
tajilla mahdollisuus verosopimuksen mukai-
seen alhaisempaan lähdeveroon jo lähdeve-
roa perittäessä nykyistä käytäntöä vastaavalla 
joustavalla ja kustannustehokkaalla tavalla. 
Menettelyn muuttaminen aikaisempaa huo-
mattavasti monimutkaisemmaksi saattaisi ai-
heuttaa suomalaisten osakkeiden houkuttele-
vuuden vähentymistä erityisesti piensijoitta-
jien osalta ja sitä kautta vaikuttaa epäedulli-
sesti suomalaisten yhtiöiden osakekurssien 
kehitykseen.  

Verohallinnon kannalta keskeiset ongelmat 
liittyvät verovalvontaan ja tietojenvaihtoon 
ulkomaisten veroviranomaisten kanssa. Ny-
kyisen menettelyn mukaisella toiminnalla ei 
lähdeverojen perinnän oikeellisuuden val-
vonta ole kaikissa tilanteissa mahdollista. 
Tämä johtuu pääasiassa siitä, että osinkoa ja-
kava yhtiö, hallintarekisteröinnin hoitaja tai 
muukaan suomalainen osapuoli ei usein tiedä 
lopullista osingonsaajaa eikä siis voi valvoa 
lähdeverojen oikeamääräisyyttä. Tietoja ei 
aina saada myöskään verotarkastuksissa.  

Tietojen puutteellisuudesta johtuu myös, 
että osinkotuloja koskeviin kansainvälisiin 
virka-apupyyntöihin ei voida kaikilta osin 
vastata eikä kansainvälistä tietojenvaihtoa 
harjoittaa tehokkaasti.   
 
 
2.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset   

2.1. Tavoitteet 

Nykytilan arvioinnissa esitetyt seikat huo-
mioon ottaen tulisi hallintarekisteröidyille 
osakkeille maksettavan osingon lähdevero-
tusta uudistettaessa pyrkiä mahdollisimman 
pitkälti saavuttamaan seuraavat tavoitteet: 

— suomalaisten pääomamarkkinoiden toi-
mivuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen; 

— luotettava lähdeveron perintäjärjestel-
mä; 

— selkeä ja oikeudenmukainen vastuu pe-
rimättä jääneestä verosta;  

— yhtiöiden verovastuuseen liittyvän vero-
riskin pienentäminen; ja   

— viranomaisten tiedonsaanti-intressi. 
 
2.2. Keskeiset ehdotukset 

Ehdotus 10 §:n muuttamiseksi 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi säännös, 
jonka mukaan selvityksenä verosopimuksen 
sovellettavaksi tulemisen edellytyksistä ve-
rovelvollisen tulisi esittää suorituksen maksa-
jalle joko lähdeverokortti tai ilmoittaa tälle 
nimensä, osoitteensa kotivaltiossaan ja syn-
tymäaikansa sekä mahdollinen muu viralli-
nen tunnistetietonsa. Nämä tiedot ovat vält-
tämättömiä sen mahdollistamiseksi, että suo-
rituksen maksaja voi luotettavasti arvioida 
verovelvolliselle maksettavaan suoritukseen 
sovellettavan verosopimuksen.  

Jos lähdeverokorttia tai edellä mainittuja 
yksilöintitietoja ei esitettäisi maksajalle, ei 
tämä voisi soveltaa verosopimuksen määrä-
yksiä, vaan suorituksesta olisi perittävä läh-
deveroa siten kuin 7 §:ssä säädetään. Esitet-
tävästä selvityksestä säädetään nykyisin läh-
deveroasetuksen 4 §:ssä. Olennaisella tavalla 
perittävän lähdeveron määrään vaikuttavana 
seikkana siitä ehdotetaan perustuslain 
(731/1999) vaatimukset huomioon ottaen 
säädettäväksi lain tasolla.  

Ehdotettava uusi 10 b § muodostaisi poik-
keuksen tähän menettelyyn. Kyseisen sään-
nöksen soveltuessa verosopimusvaltioon 
maksetusta osingosta voitaisiin periä veroa 
15 prosenttia tai verosopimuksen edellyttämä 
tätä korkeampi määrä. Verosopimuksen mu-
kaisen 15 prosenttia alemman veron perimi-
nen tai esimerkiksi Suomen ja Iso-Britannian 
välisen verosopimuksen mukainen lähdeve-
rosta vapauttaminen sen sijaan edellyttäisi 
aina lopullista osingon saajaa koskevien tie-
tojen esittämistä siten kuin 10 §:ssä säädet-
täisiin.  

Pykälä jaettaisiin lisäksi kahteen moment-
tiin ja siihen ehdotetaan tehtäväksi vähäisiä 
sanonnallisia muutoksia. 
 
Hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetta-
vasta osingosta perittävää lähdeveroa koske-
vat ehdotukset 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 10 b §. 
Pykälässä säädettäisiin menettelystä, jonka 
mukaan hallintarekisteröidylle osakkeelle 
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maksettavasta osingosta, jonka saajaan mak-
sajan käytettävissä olevien tietojen mukaan 
voidaan soveltaa Suomen solmiman veroso-
pimuksen osinkoa koskevia määräyksiä, voi-
taisiin periä veroa 15 prosenttia ilman selvi-
tystä lopullisesta osingonsaajasta.  

Maksettaessa osinkoa niihin muutamiin 
valtioihin, joiden kanssa solmitun verosopi-
muksen mukaan osingosta voidaan periä ve-
roa jokin 15 prosenttia suurempi määrä, voi-
taisiin vero periä sopimuksessa sovitun mää-
räisenä ehdotettavan menettelyn puitteissa. 
Maksettaessa osinkoa niihin valtioihin, joi-
den kanssa verosopimusta ei ole, osingoista 
perittäisiin lähdeveroa 28 prosenttia kuten 
nykyisinkin. 

Edellytyksenä veron perimiselle 15 prosen-
tin määräisenä olisi, että maksaja on riittävän 
huolellisesti varmistanut, että osingon saaja 
asuu valtiossa, jonka kanssa Suomella on 
voimassa oleva verosopimus ja, että osingon 
saajaan sovelletaan tämän sopimuksen osin-
koa koskevia määräyksiä.  

Selvityksenä tällaisesta riittävästä huolelli-
suudesta maksajan tulisi voida esittää tilin-
hoitajayhteisön, eli useimmiten suomalaisen 
pankin, ja tämän asiakkaan, eli useimmiten 
omaisuudenhoitotilin tilinhaltijana toimivan 
ulkomaisen säilyttäjäpankin, välinen sopi-
mus, jonka sisällölle asetettavista vähim-
mäisvaatimuksista määrättäisiin yksilöidysti 
2 momentissa.  

Tilinhoitajayhteisöön rinnastettaisiin tilin-
hoitajayhteisön asiamies, joka käytännössä 
solmii hallintarekisteröityjen osakkeiden säi-
lyttämistä koskevan sopimuksen tilinhaltijan 
kanssa. 

Sopimuksessa tilinhoitajayhteisön asiak-
kaan, josta käytettäisiin laissa nimitystä ul-
komainen omaisuudenhoitaja, tulisi ilmoittaa 
osingonjakoa varten osingon saajan verotuk-
sellinen asuinvaltio sekä se, voidaanko saa-
jaan soveltaa kyseisen verosopimuksen osin-
koa koskevia määräyksiä vai onko saaja 
mahdollisesti oikeudelliselta muodoltaan yh-
tiö, joka on verosopimuksessa poikkeukselli-
sesti suljettu näiden määräysten sovelta-
misalan ulkopuolelle. Lisäksi tulisi sitoutua 
ilmoittamaan näissä olosuhteissa tapahtuneis-
ta muutoksista sekä pyydettäessä toimitta-
maan osingon saajaa koskevia tietoja. 

Ulkomaisella omaisuudenhoitajalla tarkoi-
tettaisiin pankkien ja sijoituspalveluyritysten 

lisäksi myös muita tahoja, joille voidaan ar-
vo-osuustileistä annetun lain 5 a §:n mukaan 
avata omaisuudenhoitotili. 

Pankkisalaisuudesta mahdollisesti aiheutu-
vien ongelmien välttämiseksi 3 momentissa 
säädettäisiin, että tilinhoitajayhteisön tulisi 
pyynnöstä toimittaa osinkoa jakavalle yhtiöl-
le edellä tarkoitettu sopimus tai siitä kopio 
ainakin niiltä osin, joissa on määrätty edellä 
mainituista seikoista. 

Säännöksen soveltamisalaa ehdotetaan ra-
joitettavaksi siten, että omaisuudenhoitajan 
tulisi olla verosopimusvaltioon sijoittautunut 
toimija. Määräyksellä pyrittäisiin rajoitta-
maan säännöksen soveltamisalaa sellaisissa 
valtioissa toimivien tahojen kanssa tehtyihin 
sopimuksiin, joista viranomaisilla on tieto-
jenvaihdon puitteissa mahdollista saada te-
hokkaasti tietoja. Näiden alueiden ulkopuo-
lelle sijoittautuneiden omaisuudenhoitajien 
markkinaosuuksien voidaan arvioida olevan 
marginaalisia, eikä rajauksen siten voida 
olettaa merkittävällä tavalla vaikeuttavan jär-
jestelmän toimimista.  

Lisäksi ehdotetaan, että säännöksen sovel-
tamisen edellytyksenä olisi, että omaisuu-
denhoitaja olisi osingonjakohetkellä merkitty 
verohallinnon ylläpitämään ulkomaisten 
omaisuudenhoitajien rekisteriin.  

Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekiste-
ristä säädettäisiin lain uudessa 10 c §:ssä. 
Omaisuudenhoitaja voitaisiin merkitä rekis-
teriin hakemuksen perusteella. Hakemukses-
sa hakijan olisi vakuutettava, että sen solmi-
mat sopimukset täyttävät 10 b §:n 2 mo-
mentissa mainitut edellytykset. Hakemuksen 
tulisi lisäksi sisältää hakijan yksilöinti- ja yh-
teystiedot. 

Rekisteristä poistettaisiin omaisuudenhoita-
ja, joka jättää olennaisella tavalla noudatta-
matta sopimuksen ehtoja tai yleisiä tiedonan-
tovelvollisuuksia koskevia säännöksiä. Haki-
ja voitaisiin jättää merkitsemättä rekisteriin, 
jos aiempien laiminlyöntiensä perusteella ha-
kijan voidaan olettaa olennaisesti laiminlyö-
vän velvollisuutensa. Omaisuudenhoitaja 
voitaisiin poistaa rekisteristä myös oman 
pyyntönsä perusteella. 

Tiedonantovelvollisuuksia koskevalla mai-
ninnalla tarkoitettaisiin muun muassa verovi-
ranomaisen, rahoitustarkastuksen, poliisin tai 
osakkeen liikkeeseen laskeneen yhtiön lakiin 
perustuvaan tietopyyntöön vastaamisen lai-



 HE 118/2005 vp  
  
 

7

minlyöntiä.  
Olennaisena laiminlyöntinä ei pidettäisi si-

tä, että laajemman tietopyynnön yhteydessä 
yksittäisien, vähäisiä osinkoja saaneiden 
osakkeenomistajien tietoja ei saataisi tai että 
tiedoissa olisi vähäisiä, merkityksettömiä 
puutteita. Käytännössä tietojen saamisen 
varmistaminen saattaisi edellyttää niiden ke-
räämistä jo osingonjaon yhteydessä, koska 
tämän jälkeen niiden kattava hankkiminen 
saattaa markkinatoimijoilta saatujen tietojen 
mukaan olla ongelmallista. 

Rekisteristä poistettavan kuulemiseen, 
poistetun merkitsemiseen uudelleen rekiste-
riin, toimivaltaisen veroviraston määrittämi-
seen sekä muutoksenhakuun sovellettaisiin 
vastaavasti, mitä ennakkoperintälaissa sääde-
tään ennakkoperintärekisterin osalta. Ennen 
rekisteristä poistamista tulisi omaisuudenhoi-
tajaa siis kuulla asiasta siten kuin ennakkope-
rintälain 26 §:ssä säädetään. Jos laiminlyön-
tiin syyllistynyt omaisuudenhoitaja osoittaisi 
muuttaneensa menettelyjään siten, että se ky-
kenee jälleen toimimaan velvoitteidensa mu-
kaisesti, se voitaisiin jättää poistamatta rekis-
teristä. Rekisteristä poistettu voitaisiin hake-
muksesta merkitä uudelleen rekisteriin vas-
taavasti kuin ennakkoperintälain 27 §:ssä 
säädetään. Toimivaltainen verovirasto olisi 
ennakkoperintälain 29 §:n nojalla käytännös-
sä Uudenmaan verovirasto, koska rekisteriin 
merkityillä ei useimmiten olisi Suomessa ko-
tikuntaa. Muutoksen hakemiseen sovellettai-
siin, mitä ennakkoperintälain 48—53 §:ssä 
säädetään.  

Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekiste-
rin tietoihin sovellettaisiin verotustietojen 
julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia, 
jonka nojalla verotustiedot ovat salassa pidet-
täviä lain 2 luvussa säädettävin poikkeuksin. 
Rekisterin tietojen julkisuudesta ehdotetaan 
säädettäväksi lain 9 §:ssä. Julkisia tietoja oli-
sivat ulkomaisen omaisuudenhoitajan nimi 
sekä mahdollinen tunnus tai muu vastaava 
yksilöintitieto. Julkisuus ei koskisi yhteisöjen 
osoite- tai muita yhteystietoja eikä muita ve-
rohallinnon rekisteriin yhteisöstä merkittäviä 
tietoja. Julkisiin tietoihin ei sisältyisi henkilö-
tietoja kuten yhteisöjä edustavien henkilöi-
den nimi- tai yksilöintitietoja. 

Osingonjakohetkellä voisi osingonjaosta ja 
lähdeveron perimisestä huolehtiva tilinhoita-
jayhteisö tarkistaa rekisteristä esimerkiksi au-

tomaattisen tietojenkäsittelyn avulla, mitkä 
toimijat on sinä hetkenä merkitty rekisteriin.  

Rekisteri olisi tarpeellinen väärinkäytösten 
ehkäisemiseksi ja järjestelmän perusteena 
olevan markkinatoimijoihin kohdistuvan 
luottamuksen säilyttämiseksi. Rekisterimer-
kinnän edellyttäminen helpottaisi osaltaan 
verovalvontaa. Omaisuudenhoitajan laimin-
lyönnin toteamisella ei olisi merkitystä mak-
sajan vastuuseen jo aikaisemmin peritystä 
verosta. 

Lakiin lisättävässä uudessa 10 d §:ssä eh-
dotetaan säädettäväksi, että lopullista osin-
gon saajaa ei tarvitsisi yksilöidä myöskään 
vuosi-ilmoituksella, jos näitä tietoja ei siinä-
kään vaiheessa ole käytettävissä. Lopullisen 
osingon saajan tietojen sijasta maksaja tai 
maksajan asiamiehenä toimiva tilinhoitajayh-
teisö voisi ilmoittaa tilinhoitajayhteisön asi-
akkaana toimivan ulkomaisen omaisuuden-
hoitajan tiedot. Maksajan tulisi lisäksi vuosi-
ilmoituksella ilmoittaa, onko kyseessä hallin-
tarekisteröity omistus ja omistetaanko osak-
keet omaan vai jonkun muun tahon lukuun. 
Osingon saajan kotivaltioksi tulisi kuitenkin 
aina ilmoittaa lopullisen osingon saajan koti-
valtio.  
 
3.  Esityksen vaikutukset  

Ehdotettu menettely mahdollistaisi veron 
perimisen jo maksuhetkellä verosopimuksen 
edellyttämän veroprosentin mukaisesti, mitä 
on pidettävä suomalaisten pääomamarkki-
noiden toimivuuden kannalta erittäin olen-
naisena seikkana ja myös kansainvälisesti 
hyvin kilpailukykyisenä ratkaisuna. Valta-
osasta osingon saajia ei edellytettäisi muuta 
tietoa kuin säilytysketjua pitkin saatu tieto 
verosopimuksen soveltumisesta sekä selvi-
tystä tämän tiedon riittävän huolellisesta var-
mistamisesta. Uudistus ei näiden osingon 
saajien osalta monimutkaistaisi merkittävästi 
nykyisin sovellettavaa perintämenettelyä.  

Väärinkäytöksien mahdollisuuksien voitai-
siin arvioida vähentyvän nykyiseen tilantee-
seen verrattuna, koska alle 15 prosentin läh-
deveron periminen edellyttäisi kattavampia 
tietoja osingon saajasta kuin mitä osingon 
maksajalle ja verohallinnolle nykyisin anne-
taan. Toisaalta tämä johtaisi myös tällaisten 
osingon saajien joutumiseen entistä useam-
min palautusmenettelyn piiriin. Erityisesti 



 HE 118/2005 vp  
  
 

8

voidaan mainita Isossa-Britanniassa, Irlan-
nissa, Ranskassa, Sveitsissä ja Venäjällä asu-
vat osingon saajat.  

Ehdotettu ratkaisumalli selkeyttäisi vastuu-
ta perimättä jääneestä verosta ja rajoittaisi 
osingonmaksajan veroriskejä. Huolellisesti 
toimineen osingon maksajan ei pääsääntöi-
sesti voitaisi katsoa syyllistyneen laiminlyön-
tiin, vaikka osingon saajan antamat tiedot 
osoittautuisivat virheellisiksi. Koska kysees-
sä ei siten olisi veron perimiseen velvollisen 
laiminlyönti, ei osingon maksaja olisi vas-
tuussa verosta. Osingon saajaan voitaisiin täl-
löin kuitenkin kohdistaa lähdeverolain 16 §:n 
2 momentin mukainen maksuunpano.  

Esitetyllä menettelyllä olisi todennäköisesti 
myös joitakin epätoivottavia vaikutuksia. Ve-
rovalvonnan toimittaminen vaikeutuisi, kos-
ka osingonsaajatietoja ei useimmissa tapauk-
sissa edellytettäisi. Muissa kuin verosopi-
musvaltioissa asuvien osingon saajien mah-
dollisuudet päästä aiheetta 15 prosentin ve-
ron piiriin saattaisivat lisääntyä verrattuna 
voimassaolevan lainsäädännön asettamiin 
edellytyksiin. Muissa kuin verosopimusvalti-
oissa asuvat osingon saajat olisivat lisäksi 
pääsääntöisesti virka-avun kautta tapahtuvan 
perinnän ulottumattomissa heille maksuun-
pantujen verojen osalta. Osingon saajien yk-
silöintitiedon puuttuminen ei myöskään 
mahdollistaisi sellaisten vertailu- tai virka-
aputietojen kattavaa antamista, joista tulon 
lopullinen saaja ilmenisi. Tämän nykyisinkin 
vallitsevan asiaintilan jatkuminen ei olisi täy-
sin johdonmukaista Suomen muissa yhteyk-
sissä ajaman avoimen tietojenvaihdon peri-
aatteen kanssa. 

Hallitus on kuitenkin arvioinut, että nämä 
pääasiassa viranomaisten tiedonsaanti-intres-
siin liittyvät epätoivottavat kehityspiirteet 
olisivat vaikutukseltaan ja laajuudeltaan hy-
väksyttävissä, jotta esityksen muut tavoitteet 
saavutettaisiin. Tavoitteita ovat muun muassa 
suomalaisten pääomamarkkinoiden toimi-
vuuden ja kilpailukyvyn turvaaminen, selke-
än ja oikeudenmukaisen verovastuun takaa-
minen sekä yhtiöiden veroriskien rajoittami-
nen. 
 
3.1. Taloudelliset vaikutukset 

Ehdotetun muutoksen vaikutuksia verotu-
loihin ei käytettävissä olevien tietojen perus-

teella voida arvioida. Voidaan yhtäältä olet-
taa, että tilastojen mukaan muihin kuin vero-
sopimusvaltioihin maksettujen osinkojen 
määrä, joka pitää sisällään myös tosiasiassa 
verosopimusvaltioissa asuville tuntematto-
mille saajille maksettuja osinkoja, tulisi jos-
sain määrin laskemaan. Verohallinnon tilas-
tojen mukaan vuonna 2003 muihin kuin ve-
rosopimusvaltioihin maksettiin osinkoja yli 
381 miljoonaa euroa ja niistä perittiin lähde-
veroja noin 97 miljoonaa euroa. 

Toisaalta on mahdollista, että kaikkia osin-
koja, jotka on ilmoitettu maksetun valtioihin, 
joiden kanssa solmittujen verosopimusten 
mukaan Suomella ei ole osinkoon lainkaan 
verotusoikeutta tai verotusoikeus on alle 15 
prosenttia, ei tosiasiassa ole maksettu näissä 
valtioissa asuville lopullisille edunsaajille. 
Esimerkiksi Isoon-Britanniaan on tilastojen 
mukaan maksettu vuonna 2003 osinkoja yli 
500 miljoonaa euroa, mikä on Ruotsin jäl-
keen selkeästi suurin yksittäiseen valtioon 
maksettu määrä. Lisäksi alemman veron pe-
rimiseksi edellytettäviä tietoja ei todennäköi-
sesti saataisi kaikista tällaisiin valtioihin 
maksettavista osingoista. Voidaan siten arvi-
oida, että osasta sellaisia osinkoja, joista ny-
kyisin ei peritä lähdeveroa lainkaan tai veroa 
peritään alle 15 prosenttia, perittäisiin muu-
toksen jälkeen veroa 15 prosenttia.  

Lisäksi voidaan mainita lähdeverojen ker-
tymään vaikuttavana tekijänä yhtiöveron hy-
vitysjärjestelmän poistuminen käytöstä vuo-
den 2005 alusta, minkä seurauksena Suomi 
voi verottaa useisiin sellaisiin maihin mak-
settavaa osinkoa, joiden kanssa solmittu ve-
rosopimus kielsi verottamisen niin kauan, 
kuin Suomessa asuva henkilö oli oikeutettu 
yhtiöveron hyvitykseen. Esimerkkeinä tällai-
sista verosopimuksista voidaan mainita Suo-
men ja Alankomaiden sekä Itävallan väliset 
verosopimukset.  
 
3.2. Vaikutusarvioinnin seuranta  

Ehdotettu järjestelmä on kansainvälisesti 
tarkasteltuna innovatiivinen ja joustava, mut-
ta sen vaikutuksia esimerkiksi verotulojen 
määrään on erittäin vaikea arvioida. Ottaen 
myös huomioon Euroopan unionin tasolla ta-
pahtuva selvitystyö, jonka odotetaan valmis-
tuvan kahden vuoden kuluessa, ja siitä mah-
dollisesti aiheutuvat uudet muutostarpeet, oli 
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esitystä valmisteltaessa esillä mahdollisuus 
säätää muutoksesta väliaikaisella lailla. Jos 
laki olisi väliaikainen, sijoittajien epävar-
muus saattaisi aiheuttaa negatiivisia vaiku-
tuksia pääomamarkkinoille, mihin useat asi-
asta kuullut tahot viittasivat. Sen vuoksi kat-
sottiin tarkoituksenmukaiseksi ehdottaa, että 
asiasta säädettäisiin pysyvällä lailla. Edellä 
mainituista syistä olisi kuitenkin tarpeen, että 
järjestelmän vaikutuksia muun muassa pää-
omamarkkinoiden kehitykseen, verotulojen 
kertymään ja verotuksen oikeellisuuteen sekä 
yleisesti että yksittäistapauksissa seurattaisiin 
esimerkiksi Verohallituksen antamien raport-
tien perusteella. 
 
3.3. Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-

set 

Ehdotetuilla muutoksilla ei arvioida olevan 
merkittäviä organisaatio- tai henkilöstövaiku-
tuksia. Lähdeveron palautushakemusten li-
sääntymisestä johtuvat mahdolliset lisätehtä-
vät hoidettaisiin olemassa olevalla henkilös-
töllä. 
 
4.  Asian valmistelu 

Asia on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä yhteistyössä Verohallituksen kanssa. 

Esityksestä on kuultu seuraavia tahoja: Suo-
men Pankki, Keskuskauppakamari, Elinkei-
noelämän Keskusliitto ry, Suomen Pankki-
yhdistys ry, Suomen Veroasiantuntijat ry, 
Veronmaksajain Keskusliitto ry ja Suomen 
Arvopaperikeskus Oy. Kuullut tahot pääosin 
tukivat esityksen päälinjoja. Verohallituksen 
verotarkastusyksikkö on kuitenkin korostanut 
kommenteissaan ehdotettujen muutoksien 
ongelmallisuutta verovalvonnan kannalta. 
 
5.  Ri ippuvuus muista es i tyksistä  

Esitys liittyy vuoden 2006 talousarvioesityk-
seen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä.  
 
6.  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan ensi ti-
lassa. Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja va-
rallisuuden verottamisesta annetun lain 
10 b—10 d §:ää sovellettaisiin osinkoon, jo-
ka saadaan 1 päivänä tammikuuta 2006 tai 
sen jälkeen. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elo-

kuuta 1978 annetun lain (627/1978) 10 §, sekä 
lisätään lakiin uusi 10 b—10 d § seuraavasti: 

 
10 § 

Lähdeveroa perittäessä noudatetaan 1 §:ssä 
tarkoitetun kansainvälisen sopimuksen mää-
räyksiä, jos tulon saaja ennen suorituksen 
maksamista esittää maksajalle selvityksen 
kotipaikastaan ja muista sopimuksen sovel-
tamisen edellytyksistä. Selvityksenä tulon 
saaja voi esittää lähdeverokortin taikka il-
moittaa nimensä, syntymäaikansa ja mahdol-
lisen muun virallisen tunnistetietonsa sekä 
osoitteensa kotivaltiossaan. 

Jos selvitys esitetään sen jälkeen, kun suo-
ritus on maksettu, mutta ennen liikaa perityn 
veron tilittämistä valtiolle, on veron perintä 
oikaistava. Samoin on meneteltävä, jos veroa 
on peritty muutoin liikaa. 
 

10 b § 
Poiketen siitä, mitä 10 §:ssä säädetään, hal-

lintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta 
osingosta peritään lähdeveroa 15 prosenttia, 
jos maksaja on 2 ja 3 momentissa tarkoitetul-
la tavalla riittävän huolellisesti varmistanut, 
että osingon saajaan sovelletaan kaksinker-
taisen verotuksen välttämistä koskevan so-
pimuksen osinkoa koskevia määräyksiä. Jos 
sopimuksen mukaan Suomella on kuitenkin 
oikeus periä osingosta veroa enemmän kuin 
15 prosenttia, vero peritään sopimuksen mu-
kaisesti. 

Selvityksenä osinkoa koskevien määräyk-
sien soveltumisen riittävän huolellisesta var-
mistamisesta pidetään sopimusta, jossa joko 
tilinhoitajayhteisö tai tilinhoitajayhteisön 
asiamies ja ulkomainen omaisuudenhoitaja 
sopivat hallintarekisteröidyn osakkeen säilyt-
tämisestä. Sopimuksen mukaan omaisuuden-
hoitajan tulee: 

1) ilmoittaa osingonmaksua varten valtio, 
jossa lopullisen osingon saajan kotipaikka 
on, ja vakuuttaa, että Suomen ja kyseisen 
valtion välisen kaksinkertaisen verotuksen 
välttämistä koskevan sopimuksen osinkoa 
koskevia määräyksiä sovelletaan osingon 
saajaan;  

2) sitoutua ilmoittamaan välittömästi tilin-
hoitajayhteisölle tai tämän asiamiehelle 
1 kohdassa tarkoitettuja seikkoja koskevista 
muutoksista; ja 

3) sitoutua pyydettäessä ilmoittamaan osin-
gon saajan nimi, syntymäaika, mahdollinen 
muu virallinen tunnistetieto ja osoite kotival-
tiossa sekä toimittamaan asianomaisen valti-
on veroviranomaisen antama todistus osin-
gon saajan verotuksellisesta asuinvaltiosta. 

Lisäksi edellytetään, että ulkomaisen omai-
suudenhoitajan kotipaikka on sellaisessa val-
tiossa, jonka kanssa Suomella on kaksinker-
taisen verotuksen välttämistä koskeva sopi-
mus. Omaisuudenhoitajasta on myös oltava 
osingonjakohetkellä merkintä verohallinnon 
ylläpitämässä ulkomaisten omaisuudenhoita-
jien rekisterissä. 

Tilinhoitajayhteisön tai tämän asiamiehen 
on pyynnöstä toimitettava hallintarekiste-
röidyn osakkeen liikkeeseenlaskijalle 2 mo-
mentissa tarkoitettu sopimus tai siitä kopio 
siltä osin, kuin sopimus sisältää 2 momentis-
sa tarkoitettuja tietoja. 
 

10 c § 
Merkintä ulkomaisesta omaisuudenhoita-

jasta ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekis-
teriin tehdään omaisuudenhoitajan hakemuk-
sesta. Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan 
yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot ja yhteystie-
dot. Lisäksi hakijan on vakuutettava, että sen 
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tekemät hallintarekisteröityjen osakkeiden 
säilyttämistä koskevat sopimukset täyttävät 
10 b §:n 2 momentin edellytykset. 

Rekisteristä voidaan poistaa se, joka jättää 
olennaisella tavalla noudattamatta 10 b §:n 
2 momentissa tarkoitetun sopimuksen ehtoja 
tai tiedonantovelvollisuuksia koskevia sään-
nöksiä, sekä se, joka sitä pyytää. Rekisteriin 
voidaan jättää merkitsemättä hakija, jonka 
voidaan olettaa aiempien laiminlyöntien pe-
rusteella olennaisesti laiminlyövän edellä 
tarkoitetut velvollisuutensa. 

Rekisteriin sovelletaan soveltuvin osin, mi-
tä ennakkoperintälaissa säädetään ennakko-
perintärekisteristä. 
 

10 d § 
Jos maksajalla ei ole vuosi-ilmoitusta anta-

essaan käytettävissään tietoja osingon saajas-
ta, vuosi-ilmoituksella annetaan ulkomaisen 
omaisuudenhoitajan tiedot. Kotivaltioksi il-
moitetaan kuitenkin osingon saajan kotival-
tio. Lisäksi on annettava tieto siitä, onko 
osingonmaksun perusteena olevan osakkeen 
omistusoikeus hallintarekisteröity ja halli-
taanko osaketta omaan vai toisen lukuun. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . Lain 10 b—10 d §:ää sovelletaan osin-
koon, joka saadaan 1 päivänä tammikuuta 
2006 tai sen jälkeen. 

————— 
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2. 

Laki 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta 30 päivänä joulukuuta 1999 annet-

tuun lakiin (1346/1999) siitä lailla 249/2001 kumotun 9 §:n tilalle uusi 9 § seuraavasti: 
 

9 § 

Ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisterin 
julkiset tiedot 

Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varalli-
suuden verottamisesta annetun lain 

(627/1978) 10 c §:ssä tarkoitetun ulkomais-
ten omaisuudenhoitajien rekisterin tiedoista 
julkisia ovat yhteisön nimi sekä tunnus tai 
muu vastaava yksilöintitieto. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 

20  . 
————— 

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2005 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäki 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elo-

kuuta 1978 annetun lain (627/1978) 10 § sekä 
lisätään lakiin uusi 10 b—10 d § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 § 
Lähdeveroa perittäessä on noudatettava 

1 §:ssä tarkoitetun kansainvälisen sopimuk-
sen määräyksiä, mikäli tulon saaja esittää 
maksajalle selvityksen kotipaikastaan ja 
muista sopimuksen soveltamisen edellytyk-
sistä. Jos selvitys esitetään sen jälkeen, kun 
vero on peritty, mutta ennen liikaa perityn 
määrän tilittämistä valtiolle, on veron perin-
tää oikaistava. Samoin on meneteltävä, mi-
käli veroa on muutoin peritty liikaa. 
 

10 § 
Lähdeveroa perittäessä noudatetaan 

1 §:ssä tarkoitetun kansainvälisen sopimuk-
sen määräyksiä, jos tulon saaja ennen suori-
tuksen maksamista esittää maksajalle selvi-
tyksen kotipaikastaan ja muista sopimuksen 
soveltamisen edellytyksistä. Selvityksenä 
tulon saaja voi esittää lähdeverokortin taik-
ka ilmoittaa nimensä, syntymäaikansa ja 
mahdollisen muun virallisen tunnistetieton-
sa sekä osoitteensa kotivaltiossaan. 

Jos selvitys esitetään sen jälkeen, kun 
suoritus on maksettu, mutta ennen liikaa pe-
rityn veron tilittämistä valtiolle, on veron 
perintä oikaistava. Samoin on meneteltävä, 
jos veroa on peritty muutoin liikaa. 
 

 
 10 b §

Poiketen siitä, mitä 10 §:ssä säädetään, 
hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetta-
vasta osingosta peritään lähdeveroa 15 
prosenttia, jos maksaja on 2 ja 3 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla riittävän huolelli-
sesti varmistanut, että osingon saajaan so-
velletaan kaksinkertaisen verotuksen vält-
tämistä koskevan sopimuksen osinkoa kos-
kevia määräyksiä. Jos sopimuksen mukaan 
Suomella on kuitenkin oikeus periä osingos-
ta veroa enemmän kuin 15 prosenttia, vero 
peritään sopimuksen mukaisesti. 

Selvityksenä osinkoa koskevien määräyk-
sien soveltumisen riittävän huolellisesta 
varmistamisesta pidetään sopimusta, jossa 
joko tilinhoitajayhteisö tai tilinhoitajayhtei-
sön asiamies ja ulkomainen omaisuuden-
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hoitaja sopivat hallintarekisteröidyn osak-
keen säilyttämisestä. Sopimuksen mukaan 
omaisuudenhoitajan tulee: 

1) ilmoittaa osingonmaksua varten valtio, 
jossa lopullisen osingon saajan kotipaikka 
on, ja vakuuttaa, että Suomen ja kyseisen 
valtion välisen kaksinkertaisen verotuksen 
välttämistä koskevan sopimuksen osinkoa 
koskevia määräyksiä sovelletaan osingon 
saajaan;  

2) sitoutua ilmoittamaan välittömästi ti-
linhoitajayhteisölle tai tämän asiamiehelle 
1 kohdassa tarkoitettuja seikkoja koskevista 
muutoksista; ja 

3) sitoutua pyydettäessä ilmoittamaan 
osingon saajan nimi, syntymäaika, mahdol-
linen muu virallinen tunnistetieto ja osoite 
kotivaltiossa sekä toimittamaan asianomai-
sen valtion veroviranomaisen antama todis-
tus osingon saajan verotuksellisesta asuin-
valtiosta. 

Lisäksi edellytetään, että ulkomaisen 
omaisuudenhoitajan kotipaikka on sellai-
sessa valtiossa, jonka kanssa Suomella on 
kaksinkertaisen verotuksen välttämistä kos-
keva sopimus. Omaisuudenhoitajasta on 
myös oltava osingonjakohetkellä merkintä 
verohallinnon ylläpitämässä ulkomaisten 
omaisuudenhoitajien rekisterissä. 

Tilinhoitajayhteisön tai tämän asiamiehen 
on pyynnöstä toimitettava hallintarekiste-
röidyn osakkeen liikkeeseenlaskijalle 2 mo-
mentissa tarkoitettu sopimus tai siitä kopio 
siltä osin, kuin sopimus sisältää 2 momen-
tissa tarkoitettuja tietoja. 
 

 
 10 c § 

Merkintä ulkomaisesta omaisuudenhoita-
jasta ulkomaisten omaisuudenhoitajien re-
kisteriin tehdään omaisuudenhoitajan ha-
kemuksesta. Hakemuksessa on ilmoitettava 
hakijan yksilöimiseksi tarpeelliset tiedot ja 
yhteystiedot. Lisäksi hakijan on vakuutetta-
va, että sen tekemät hallintarekisteröityjen 
osakkeiden säilyttämistä koskevat sopimuk-
set täyttävät 10 b §:n 2 momentin edellytyk-
set. 

Rekisteristä voidaan poistaa se, joka jät-
tää olennaisella tavalla noudattamatta 
10 b §:n 2 momentissa tarkoitetun sopimuk-
sen ehtoja tai tiedonantovelvollisuuksia 
koskevia säännöksiä, sekä se, joka sitä pyy-



 HE 118/2005 vp  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

15

tää. Rekisteriin voidaan jättää merkitsemät-
tä hakija, jonka voidaan olettaa aiempien 
laiminlyöntien perusteella olennaisesti lai-
minlyövän edellä tarkoitetut velvollisuuten-
sa. 

Rekisteriin sovelletaan soveltuvin osin, 
mitä ennakkoperintälaissa säädetään en-
nakkoperintärekisteristä. 
 

 
 10 d § 

Jos maksajalla ei ole vuosi-ilmoitusta an-
taessaan käytettävissään tietoja osingon 
saajasta, vuosi-ilmoituksella annetaan ul-
komaisen omaisuudenhoitajan tiedot. Koti-
valtioksi ilmoitetaan kuitenkin osingon saa-
jan kotivaltio. Lisäksi on annettava tieto sii-
tä, onko osingonmaksun perusteena olevan 
osakkeen omistusoikeus hallintarekisteröity 
ja hallitaanko osaketta omaan vai toisen lu-
kuun. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuu-

ta 20  . Lain 10 b—10 d §:ää sovelletaan 
osinkoon, joka saadaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2006 tai sen jälkeen. 

——— 
 

 
 


