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Missä mennään nyt?

1.1.2020
50 % EPL 

soveltaminen 

alkaa

1.7.2020
Säilyttäjärekisterii

n hakeutuminen 

mahdollista

1.1.2021
Lähdeverolain 

muutosten 

soveltaminen 

alkaa

31.1.2022
Ensimmäiset 

uuden lain 

mukaiset vuosi-

ilmoitukset on 

annettu

Lakimuutoksen 

aikataulu

Verohallinnon 

toteutuksen 

alustava 

aikataulu
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Uusi XML-skeema 

julkaistaan

Verohallinnon ohje 

säilyttäjärekisteriin 

rekisteröitymisestä ja 

rekisteröityneen 

säilyttäjän vastuista

Verohallinnon ohje 

asiakkaan 

tunnistamisesta

Säilyttäjärekisteri 

julkaistaan 

vero.fi:ssä

Uuden XML-

skeeman tekninen 

testaus

Huhtikuu 

2019

Laki 

hyväksytty 

eduskunnassa

EPL 50 % ohje



Ohjeiden julkaisuaikataulu

 Tulevat ohjeet

– Suomeen yleisesti verovelvollisen 

hallintarekisteröidyn osakkeen perusteella 

saaman osingon ennakonpidätyksestä 

(syventävä ohje)

 Lausunnolle marraskuussa

 Lopullinen julkaisu ennen vuodenvaihdetta 2020

– Osingonsaajan tutkiminen ja tunnistaminen 

sekä itse annettuun ilmoitukseen liittyvä 

menettely (syventävä ohje)

 Lausunnolle loppuvuodesta

 Lopullinen julkaisu loppuvuosi 2019 / alkuvuosi 

2020



Ennakkoperintälain muutos

 Ennakkoperintälakiin (1118/1996) uusi 4 a §

– Tuntemattomalle yleisesti verovelvolliselle maksetusta 

osingosta perittävä 50 prosentin ennakonpidätys

 Soveltaminen

– EPL 4 a §:ä sovelletaan osinkoon, joka maksetaan 

1.1.2020 tai sen jälkeen

– Huom. muita hallintarekisteröityjen osakkeiden 

perusteella maksettuja osinkoja koskevia säännöksiä 

sovelletaan ensimmäisen kerran osinkoon, joka 

maksetaan 1.1.2021 tai sen jälkeen



 Voimaan vuonna 2020 

– Koskee sellaisia hallintarekisteröityjä Suomeen yleisesti 

verovelvollisten saamia osinkoja, joista maksaja ei saa 

loppusaajatietoja

 Osingosta on toimitettava 50 prosentin suuruinen 

ennakonpidätys, kun

– osingon maksaja tai osingon saajaa lähinnä oleva 

säilyttäjä ei saa tai säilyttäjä ei voi toimittaa 

Verohallinnolle hallintarekisteröidylle osakkeelle 

maksettavan osingon saajasta yksilöintitietoja;

– ja osingon saaja on Suomessa yleisesti verovelvollinen

Ennakonpidätys yleisesti verovelvollisen 
hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta  



 Käytännössä 50 prosentin suuruinen ennakonpidätys on toimitettava 

esimerkiksi 

– kun maksaja ei saa suomalaisen osingon saajan yksilöintitietoja säilytysketjusta eikä siten voi 

toimittaa tietoja Verohallinnolle

– Suomeen yleisesti verovelvollinen kieltää tietojensa toimittamisen

 Verohallinto tulee antamaan tarkempaa asiasta ohjeistusta

– mm. siitä, milloin tuntematon osingonsaaja voidaan katsoa Suomeen yleisesti tai rajoitetusti 

verovelvolliseksi

– Ohjeistus tulossa loppuvuonna

– Vuosi-ilmoitusten tietovirroista lisätietoa ohjelmistotalopäivillä marraskuussa

– Suunnitteilla keskustelutilaisuus liikkeeseenlaskijoille alkuvuonna 2020



Lähdeveron palautushakemuksen 
sähköistäminen

 Osana tulevaa lakimuutosta kehitetään myös 

nykyistä lähdeveron palautus- ja 

lähdeverokorttimenettelyä

 Halutaan sujuvoittaa nykyistä menettelyä sekä 

varautua tilapäiseen hakemusmäärän kasvuun 

lakimuutoksen käyttöönoton yhteydessä

 Kehitteillä sähköinen palautushakemus, joka 

ohjaa täyttämisessä sekä kertoo hakijalle jo 

valmiiksi mitkä tiedot ovat pakollisia käsittelyn 

kannalta



 Suunnitteilla XML-muotoinen massahakemus, jossa voidaan 

samalla tiedostolla hakea palautusta usealle henkilölle ja 

yhteisölle samanaikaisesti

– Tällä hetkellä henkilöille ja yhteisöille on omat paperilomakkeet

– Suunnattu erityisesti tuleville rekisteröityneille säilyttäjille, mutta 

mahdollisuus myös muille pankeille, konsulttitoimistoille, ym. joilla 

on tarvittavat tunnisteet ja XML-valmiudet

 XML-muotoinen palautushakemus on jo käytössä esimerkiksi 

Tanskassa

 FATCA/CRS/DAC ilmoitukset annetaan jo nyt XML-muodossa

– Samoin tulevat TRACE-ilmoitukset annetaan XML-muodossa

XML-muotoinen massahakemus



Etukäteen lähetetyt kysymykset



Seuraava online-klinikka

 Seuraava online-klinikka järjestetään 20.11.

– Marraskuun klinikka on englanniksi

– Marraskuun klinikan alustava aihe on Investor Self

Declaration -menettely liittyen asiakkaan tunnistamiseen

 Seuraava suomenkielinen klinikka järjestetään 

joulukuussa

– Alustava aihealue vuosi-ilmoituksiin tulevat muutokset

 Klinikoihin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, 

materiaalit ja ohjeet osallistumiselle löytyvät 

vero.fi:stä

– Online-klinikka: lakimuutos, hallintarekisteröidyt osakkeet



Muita kysymyksiä?

Lakimuutokseen liittyvissä kysymyksissä olkaa yhteydessä:

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/

