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Muu asiaMnrovvvvom ändring av lagen om förskottsuppbörd Utgiven i Helsingfors den 18 april 2019

524/2019

Lag
om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) en ny 4 a § som följer:

4 a §

Undantag från kravet på motsvarighet vid utbetalning av dividend på förvaltarregistrerad 
aktie

Om utbetalaren av dividend eller den förvarare som är närmast dividendtagaren och
som vid tidpunkten för dividendutdelningen är registrerad i det förvararregister som avses
i 10 d § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) inte får
de uppgifter som avses i 15 e § i lagen om beskattningsförfarande om mottagaren av divi-
dend på en förvaltarregistrerad aktie, eller om förvararen inte kan lämna Skatteförvalt-
ningen dessa uppgifter, ska en förskottsinnehållning på 50 procent verkställas på dividen-
den, förutsatt att dividendtagaren är allmänt skattskyldig i Finland.

Vad som i 10 c § 3 och 4 mom. i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för in-
komst och i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget ini-
tiativ föreskrivs om den registrerade förvararens ansvar för källskatt som inte tagits ut til-
lämpas på motsvarande sätt på förskottsinnehållning som inte verkställts.

Bestämmelserna i 51 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter
som betalas på eget initiativ tillämpas inte på skatt som påförts en utbetalare av dividend
eller registrerad förvarare genom ett beslut om påförande av skatt.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
Lagen tillämpas på dividend som betalas den 1 januari 2020 eller därefter.
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