
CRS/DAC2-velvoitteet lyhyesti
Tiivistelmä perusasioista



Finanssilaitoksia koskevan CRS/DAC2-sääntelyn taustaa
 Kansainvälisten sitoumustensa mukaisesti Suomi lähettää automaattisesti muille maille verotusta 

koskevia tietoja ja saa niitä muilta mailta. 

 OECD on tehnyt finanssitilejä koskevan kansainvälisen automaattista tietojenvaihtoa koskevan 
standardin, Common Reporting Standard (lyhenne CRS).

 Euroopan unionissa CRS:n mukainen tietojenvaihto toteutetaan ns. DAC2-direktiivimuutokseen 
perustuen. 

 Suomen verolainsäädännössä standardin ja direktiivin vaatimukset on voimaanpantu direktiivin 
voimaanpanolailla sekä verotusmenettelylain 17 b, c ja d §:llä.

 Verohallinnon on tehokkaasti valvottava ja varmistettava, että finanssilaitokset täyttävät niille 
asetetut CRS/DAC2-velvoitteet.

Oletko sääntelyn tarkoittama finanssilaitos?
 Tutustu finanssilaitoksen määritelmää koskevaan erilliseen ohjeeseen vero.fi-sivustolla, 

ohjeen kohta 3.9 (Linkki ohjeeseen).

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151703
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19951558
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48599/verohallinnon-ohje-ns.-dac2-direktiivin-voimaanpanolain-sek%C3%A4-veromenettelylain-17-b-c-ja-d--n-soveltamiseksi/#3.9-soveltamisohje-m%C3%A4%C3%A4ritelmi%C3%A4-koskevaan-viii-jaksoon


Mitä CRS/DAC2-velvoitteet käytännössä ovat?

Suomalaisten finanssilaitosten on tunnistettava asiakkaidensa verotuksellinen asuinvaltio ja 
annettava Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella asiakkaitaan koskevia varallisuus- ja tulotietoja.

Finanssilaitosta koskevat velvollisuudet

Huolellisuusmenettelyt

Finanssilaitoksen on suoritettava 
tilinhaltijoiden tutkiminen ja 
tunnistaminen asianmukaisesti 
→ onko tilinhaltija raportoitava 
henkilö
→ raportoitavien tilien 
tunnistaminen

Raportointivelvollisuus

Finanssilaitoksen on 
raportoitava kaikki 
raportoitaviksi tunnistetut tilit 
ja niitä koskevat oikeat tiedot 
vuosi-ilmoituksella.



Mitä raportoivan finanssilaitoksen on siis tehtävä?

Raportoiva 
finanssilaitos

Finanssitilit

Raportoitavat 
tilit

Huolellisuus-
menettelyt*

Raportoi 
vaadittavat 

tiedot

suorittaa 
huolellisuusmenettely-
säännösten mukaiset  

tutkiakseen

tunnistaakseen

ja vuosittain

* ks. huolellisuusmenettelyä koskeva esimerkki 
seuraavalta sivulta (Esimerkki huolellisuusmenettelystä: 
Uuden tilin tilinhaltijan tutkiminen ja tunnistaminen)



Esimerkki huolellisuusmenettelyistä: Uuden tilin 
tilinhaltijan tutkiminen ja tunnistaminen

Saatava itse 
annettu todistus 

tilinhaltijalta

Finanssilaitoksen tutkittava onko 
itse annettu todistus luotettava ja 

tarvittaessa pyydettävä 
dokumentaatio, joka tukee itse 

annetun todistuksen luotettavuutta

Mitä tehtävä jos 
luotettavaa itse 

annettua todistusta 
ei ole saatu?

Ei saa avata tiliä

Ks. lisätietoa huolellisuusmenettelyistä Verohallinnon DAC2 ohjeesta kohta 3, Tarkempia soveltamisohjeita 
verotusmenettelylain 17 b, c ja d §:n huolellisuusmenettely- ja raportointivelvoitteiden täyttämiseen (Linkki ohjeeseen)   

Jos itse annetulla 
todistuksella 

verotuksen asuinvaltio 
muu kuin Suomi, on tili 

raportoitava vuosi-
ilmoituksella 

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48599/verohallinnon-ohje-ns.-dac2-direktiivin-voimaanpanolain-sek%C3%A4-veromenettelylain-17-b-c-ja-d--n-soveltamiseksi/#3-tarkempia-soveltamisohjeita-verotusmenettelylain-17-b,-c-ja-d-%C2%A7:n-huolellisuusmenettely--ja-raportointivelvoitteiden-t%C3%A4ytt%C3%A4miseen


- Ilmoitusvelvollisen finanssilaitoksen 
yksilöiviä tietoja.
- Jokaisen raportoitavaksi tunnistetun 
finanssitilin osalta:
• tilinumero
• tilinhaltijan yksilöintitiedot kuten nimi, 

osoite, verotuksen asuinvaltio, 
verotunniste

• tilin saldo (31.12.) 
• tilille vuoden aikana maksetut 

suoritukset
• eräitä muita tietoja

HUOM: Katso tarkat ohjeet 
teknisestä soveltamisohjeesta

Mitä raportoidaan?

*Kaikkien CRS/DAC2-sääntelyn mukaisten raportoivien 
finanssilaitosten on annettava vuosi-ilmoitus.

 Vuosi-ilmoitus annetaan joka vuosi.
 Edellisen vuoden tiedot raportoidaan 

aina seuraavan vuoden tammikuun 
loppuun mennessä.

• esim. vuodelta 2019 annettava 
vuosi-ilmoitus tulee antaa 
31.1.2020 mennessä.

Mitä jos ei ole yhtään 
raportoitavaa finanssitiliä? 
Vuosi-ilmoitus on joka tapauksessa 

annettava*. Tällöin annetaan ns. nolla-
ilmoitus.

Milloin raportoidaan?

CRS/DAC2-vuosi-ilmoitusraportointi

https://www.vero.fi/contentassets/09b112d1bfc040ddb178ed976130567e/crsdac2-raportoinnin-soveltamisohje-versio-1.4-vv.2018-julkaistava.pdf


 CRS/DAC2-vuosi-ilmoitus annetaan 
Ilmoitin.fi-palvelun kautta.

 Tarvitset Katso-tunnisteen.
 Vuosi-ilmoituksen tulee aina olla 

XML-tiedostomuodossa, ks. viereinen 
esimerkkikuva.

 Teknisen soveltamisohjeen lopusta 
löytyvät XML-mallipohjat.

HUOM: Katso tarkat ohjeet 
teknisestä soveltamisohjeesta

Miten raportoidaan?
Esimerkkinä osa XML-tiedostoa, jolla 
vuosi-ilmoitus annetaan:

CRS/DAC2-vuosi-ilmoitusraportointi

Tilinhaltijan 
yksilöintitiedot

Tilin saldo ja 
suoritukset 
tilille

https://www.vero.fi/contentassets/09b112d1bfc040ddb178ed976130567e/crsdac2-raportoinnin-soveltamisohje-versio-1.4-vv.2018-julkaistava.pdf


Verohallinnon rooli CRS/DAC2-tietojenvaihdossa

FINANSSILAITOS

 noudattaa 
huolellisuusmenettelyjä

 tunnistaa raportoitavat 
tilit  raportoi tiedot 

vuosi-ilmoituksilla 
Verohallinnolle

VEROHALLINTO

valvoo 
ilmoitettujen 
tietojen 
oikeellisuutta lähettää tiedot 

sopimusvaltioihin

CRS/DAC2-
vuosi-ilmoitus

validoi tiedot ja 
käsittelee 
tietojenvaihtoa 
varten

SOPIMUSVALTIOT
• hyödyntävät 

saamiaan tietoja 
verovalvonnassa
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