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Mihin valvonta perustuu?

 FATCA-sopimuksen, CRS-raportointistandardin ja DAC2-direktiivimuutoksen 

asettamien vaatimusten osalta Verohallintoa koskevat tehokkaan 

täytäntöönpanon vaatimukset.

 Verohallinnon on varmistettava FATCA- ja CRS/DAC2-vaatimusten tehokas 

täytäntöönpano.

 Verohallinnon on tehokkaasti valvottava ja varmistettava, että finanssilaitokset 

täyttävät niille asetetut velvoitteet, eli noudattavat tietojenvaihto- ja 

huolellisuusmenettelyjä.

 OECD:n alainen Global Forum varmistaa maatarkastuksin, että 

sopimusvaltiot toteuttavat tehokasta täytäntöönpanoa riittävässä laajuudessa.



Mihin valvonta perustuu?

 DAC2-direktiivimuutoksen IX jaksosta ”Tehokas täytäntöönpano”: 

”Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin 8 artiklan 3 a kohdan mukaisesti otettava käyttöön säännöt ja hallinnolliset 

menettelyt varmistaakseen edellä esitettyjen tietojenvaihto- ja huolellisuusmenettelyjen tehokkaan täytäntöönpanon ja 

noudattamisen, mukaan lukien:

[…]

3) hallinnolliset menettelyt sen tarkistamiseksi, noudattavatko Raportoivat finanssilaitokset tietojenvaihto- ja 

huolellisuusmenettelyjä; hallinnolliset menettelyt Raportoivan finanssilaitoksen seurantaa varten, jos 

dokumentoimattomia tilejä raportoidaan;

[…]”



Valvonnan taustalla oleva lainsäädäntö

 Laki verotusmenettelystä 23 § (28.12.2017/1127)

 Laki verotusmenettelystä 23 a § (28.12.2017/1127)

 Laki verotusmenettelystä 14 §



Laki verotusmenettelystä 23 § (28.12.2017/1127)

Tarkastusoikeus

 Verohallinnolla on oikeus tarkastaa kaikki ne asiakirjat, joista edellä tässä 

luvussa tarkoitettuja tietoja voi olla saatavissa ja jotka ovat tarpeen tässä 

luvussa säädettyjen ilmoittamis- ja huolellisuusvelvoitteiden valvomiseksi.

 Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tarkastuksessa noudatetaan edellä 14 §:ssä 

säädettyä verotarkastusta koskevaa menettelyä.

 Tarkastus voi olla laaja tai rajattu

– laajalla tarkastuksella pyritään selvittämään perusteellisesti sekä huolellisuusvelvoitteiden 

noudattaminen että raportoitujen tietojen oikeellisuus

– rajattu tarkastus voi koskea rajattua asiaa tai yksittäistä kysymystä, esim. 

finanssilaitosstatuksen määrittäminen



Laki verotusmenettelystä 23 a § (28.12.2017/1127)

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa 

tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten tiedonantovelvollisuus

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 

1 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten on Verohallinnon kehotuksesta 

tunnistetiedon, pankkitilin numeron, tilitapahtuman tai muun vastaavan yksilöinnin 

perusteella annettava ja esitettävä tarkastettavaksi hallussaan olevat tiedot 

mekanismeista, menettelyistä, asiakirjoista sekä muista tiedoista, joiden perusteella 

raportoivat suomalaiset finanssilaitokset ovat suorittaneet edellä 17 a §:n 1 

momentissa, 17 b §:n 1 momentissa, 17 c §:n 1 momentissa sekä 17 d §:ssä 

tarkoitetut velvoitteet ja huolellisuusmenettelyt raportoitavien tilien tunnistamisessa.

https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2017/20170444


Laki verotusmenettelystä 14 §

Verotarkastus

 Verovelvollisen on VH:n kehotuksesta verovuoden aikana tai myöhemmin esitettävä 

Suomessa tarkastettavaksi kirjanpitonsa, muistiinpanonsa samoin kuin kaikki se 

elinkeinotoimintaan tai muuhun tulonhankkimistoimintaan liittyvä sekä muu aineisto ja 

omaisuus, joka saattaa olla tarpeen hänen verotuksessaan tai hänen verotustaan 

koskevaa muutoksenhakua käsiteltäessä. 

 Verotarkastuksen aloittamisajankohdasta ja tarkastuspaikasta on ilmoitettava 

verovelvolliselle etukäteen, jollei erityisestä syystä ole aihetta muuhun menettelyyn. 

 Suoritetusta verotarkastuksesta on laadittava verotarkastuskertomus, jollei erityisistä 

syistä muuta johdu.

 Verotarkastuksessa noudatettavasta menettelystä sekä esitettävästä aineistosta ja 

omaisuudesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 



Tarkastuksen sisältö

 Mitä tarkastus voi sisältää:

– käydään läpi sisäiset menettelyt 

– pyydetään tarvittavia tietoja

– käydään läpi esimerkkitapauksia suoraan järjestelmistä

 Mitä tietoja voidaan pyytää:

– menettelyohjeet

– listaus suuriarvoisten tai kaikkien tilien haltijoista

– listaus finanssilaitoksiksi luokitelluista tilinhaltijoista

– selvitystä esimerkkitapauksista

– muita tietoja tarpeen mukaan



Miten valvotaan

Valvonnan työkalut

– vuosi-ilmoitusvalvonta

– vuosi-ilmoitusten analysointi

– selvityspyyntö

– tarkastus (VML 23 §) 

 kokonaistarkastus

 osittaistarkastus (esim. statuksen määrittely)

– asiakastapaaminen

– ennakollinen keskustelu



Tarkastushavaintoja

 Tarkastuksilla on noussut esiin toistuvasti virheitä, joihin toivomme raportoivien 

finanssilaitosten kiinnittävän huomiota. Pyrkimyksenä tämän taustalla on:

– nopeuttaa tarkastusprosessin läpivientiä

– vähentää molempien osapuolten hallinnollista taakkaa sekä

– vähentää vuosi-ilmoitusten korjausilmoitusten määrää



Huolellisuusmenettelyt

 Huolellisuusmenettelyssä olevat puutteet

– "Esimerkkitapausten läpikäynnissä kävi ilmi, että yhtiö ei todellisuudessa ole raportoinut 

kaikkia henkilötilejä dokumentoitujen prosessien tavoitteiden mukaisesti. Käytännössä tämä 

näkyi siten, että yhtiö ei ole raportoinut kaikkia tilejä siihen valtioon, johon asiakas on itse 

annetulla todistuksella ilmoittanut olevansa verovelvollinen. Yhtiötä kehotetaan kehittämään 

FATCA- ja CRS/DAC2-raportointiin liittyviä prosesseja ja varmistuttava, että tilit tulevat 

ilmoitetuksi oikein."

 Suosittelemme kehittämään sisäisiä kontrolleja

– Systemaattinen ja mielellään dokumentoitu prosessi, jolla varmistetaan, että tilit tulevat 

raportoiduksi oikein



Kesken raportointikauden tapahtuvat olosuhteiden muutokset

 Menettely uuden tilin osalta

– Jos asiakkaan tiedoissa havaitaan olosuhteiden muutos, eikä sen johdosta asiakkaan antamaa itse annettua 

todistusta voida enää pitää luotettavana, on tilinhaltijalta pyydettävä uusi itse annettu todistus. Mikäli tämä uusi IAT 

todetaan luotettavaksi, raportoidaan tilinhaltijan siinä ilmoittama veromaa. Mikäli jostakin syystä asiakkaalta ei saada 

uutta luotettavaa itse annettua todistusta, tulee tili raportoida sekä aiemman itse annetun todistuksen mukaiseen 

maahan että olosuhteiden muutoksen seurauksena todettuun toiseen maahan. 

 Menettely aiemman tilin osalta

– Jos asiakkaan tiedoissa havaitaan olosuhteiden muutos, jonka seurauksena asiakkaalla havaitaan tunnusmerkki 

toiseen valtioon, tulee tilinhaltijalta saada selvitys siitä, kumpi asuinvaltio on hänen verotuksellinen asuinvaltionsa -

aiemman tunnusmerkin vai uuden tunnusmerkin mukainen. Selvitys voi olla luotettava itse annettu todistus (tämä on 

suositeltava vaihtoehto) tai riittävä asiakirjanäyttö. Asiakirjanäyttönä voidaan pitää veroviranomaisen antamaa 

todistusta, joka todentaa sen, ettei kyseinen henkilö ole verovelvollinen valtioon. Esimerkiksi jos Ruotsissa asuvan 

aiemman tilin haltijan osoite on muuttunut Tanskaan, riittävänä asiakirjanäyttönä voidaan pitää Ruotsin 

veroviranomaisen todistusta siitä, että henkilö ei ole verovelvollinen Ruotsiin. Mikäli tilinhaltijalta ei saada luotettavaa 

selvitystä, tulee kyseinen tili raportoida molempiin valtioihin.



Itse annetun todistuksen luottavuuden varmistaminen

 CRS/DAC2-syventävässä ohjeessa kohdat: 

– 3.5 Soveltamisohje uusien henkilötilien huolellisuusmenettelyjä koskevaan IV jaksoon ja 

– 3.7 Soveltamisohje uusien yksikkötilien huolellisuusmenettelyjä koskevaan VI jaksoon sekä 

– Verohallinnon verkkosivuilla (vero.fi/fatcacrs) olevissa FATCA- ja CRS/DAC2 -raportointia koskevassa UKK-osiossa 

 kerrotaan luotettavuustestistä, jolla tietojen luotettavuus tulee varmistaa tilin avaamisen yhteydessä saatujen muiden tietojen perusteella, mukaan lukien 

kaikki rahanpesun estämistä tai asiakkaan tuntemista koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätty dokumentaatio (eli luotettavuutta koskeva 

testi). 

 Finanssilaitos voi pitää tilin avaamisen yhteydessä saatua itse annettua todistusta luotettavana, jos mikään 

muu tieto ei ole ristiriidassa sen kanssa. 

 CRS/DAC2 -raportointia koskevasta ohjeesta löytyy esimerkkejä tilanteista, jolloin itse annettu todistus on 

virheellinen tai epäluotettava.

 Esimerkiksi, jos asiakkaan ilmoittama verotuksen asuinvaltiotieto on ristiriidassa muiden finanssilaitoksen 

käytettävissä olevien tietojen kanssa, ei itse annettua todistusta voi pitää luotettavana ennen kuin saadaan 

luotettava selvitys ja dokumentaatio, joka vahvistaa veromaatiedon luotettavuuden. 



Yksikkötilejä koskevat huolellisuusmenettelyt

– CRS/DAC2 syventävä ohje:

 2.5 V jakso: Aiempia yksikkötilejä koskevat huolellisuusmenettelyt

 2.6 VI jakso: Uusia yksikkötilejä koskevat huolellisuusmenettelyt

– Raportoivan finanssilaitoksen on sovellettava uusien yksikkötilien osalta seuraavaa 

tutkimismenettelyä sen määrittämiseksi, pitääkö tiliä yksi tai useampi raportoitava henkilö tai 

passiivinen ei-finanssiyksikkö, jossa on yksi tai useampi raportoitava kontrolloiva henkilö:

 Raportoivan finanssilaitoksen tulee määrittää, onko yksikkö raportoitava henkilö

 Raportoivan finanssilaitoksen tulee määrittää, onko yksikkö passiivinen ei-finanssiyksikkö, jossa on 

yksi tai useampi raportoitava kontrolloiva henkilö.



Muita havaintoja

 wider approach -periaate

 uusia tilejä ei saa avata ilman itse annettua todistusta (TIN on oltava)

 uusia tilejä ei saa olla auki ilman voimassa olevaa itse annettua todistusta

 vuosi-ilmoituksella tulee erotella 

– aiempi tili (CRS981) vs. uusi tili (CRS982)

– itse annettua todistusta ei ole saatu (CRS971) vs. itse annettu todistus saatu (CRS972)

 raportoinnissa tilinhaltijan eri tilejä ei saa yhdistää ja jokainen juridisesti erillinen 

tili tulee raportoida erikseen



Konserniverokeskuksen 
ohjauksen ja valvonnan työkalut



Ennakollinen keskustelu

 Ennakollisen keskustelun tavoitteet

– Ohjataan asiakasyhtiötä toimimaan oikein ennen kuin verotukseen liittyvät transaktiot ovat 

tapahtuneet

– Läpinäkyvyyden lisääminen Verohallinnon toiminnassa

– Hallinnollisen taakan vähentäminen molempien osapuolien osalta

 Ohjauksen antaminen

– Kirjalliset ohjaukset ovat Verohallintoa sitovia niillä tosiseikoilla, jotka ovat olleet tiedossa 

kirjallista ohjausta annettaessa

– Avoimuus asioiden käsittelyssä tuo luottamuksensuojaa

– Kirjalliset ohjaukset ovat rinnastettavissa esimerkiksi verotarkastuksen tai valvontakäynnin 

yhteydessä annettuihin ohjauksiin
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