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Käyttöoikeudellisten tilien tietojen raportointi

Kysymys: 

Miten finanssilaitoksen on selvitettävä onko tili raportoitava, kun tilinomistaja X ei ole raportoitava henkilö, 

mutta tilin käyttöoikeuden haltija Y on raportoitava henkilö (esim. alaikäinen ja huoltaja). Millä tasolla 

finanssilaitoksen on selvitettävä kenen varoja tilillä liikkuu. Onko esim. yksittäinenkin raportoitavalle henkilölle 

osoitettu palkka tai muu suoritus merkki siitä, että tilistä tulisi raportoitava? Kenen tietoja ko. tilanteessa 

raportoidaan tilinomistajan tietoina?

Vastaus: 

 Myös tilin käyttöoikeuden haltija on tutkittava ja tunnistettava. 

 Finanssilaitoksen on osana prosessejaan riittävällä tavalla varmistuttava siitä, kenen varoja tilillä 

tosiasiassa liikkuu, eli kuka on tosiasiallinen tilinhaltija.

 Aiemman tilin osalta tili on raportoitava, jos käyttöoikeuden haltijaan liittyy ulkomaille viittaava 

tunnusmerkki (ellei saada selvitystä siitä, että kyse ei ole käyttöoikeuden haltijan varoista), ja jos 

tilinhaltijalta ei saada luotettavaa itse annettua todistusta tai dokumentoitua näyttöä siitä, että tiliä ei ole 

tunnusmerkistä huolimatta raportoitava. 



Käyttöoikeudellisten tilien tietojen raportointi

 Uuden tilin ollessa kysymyksessä finanssilaitoksen on pyydettävä asiakkaaksi tulevalta tilinhaltijalta itse 

annettu todistus, jonka osalta on tehtävä luotettavuustesti. 

– Osana luotettavuustestiä on selvitettävä muun muassa se, kuka on tosiasiallinen edunsaaja, eli kenen varoista on 

tosiasiassa kysymys.

 Finanssilaitoksen on siis saatava selvitys siihen, mikä on käyttöoikeuden haltijuuden peruste ja vaikuttaako 

asiakkaan antama selvitys käyttöoikeuden haltijuuden perusteesta itse annetun todistuksen 

luotettavuuteen. 

 Jos käyttöoikeudesta saadaan selvitys, joka osoittaa, ettei käyttöoikeuden haltija tosiasiallisesti ole 

tilinhaltija, ei käyttöoikeuden haltijuus vaikuta raportointiin (eikä itse annettua todistusta käyttöoikeuden 

haltijasta tarvitse saada). 

 Tässä tilanteessa finanssilaitoksen tulisi tallentaa selvitykset, jotka osoittavat itse annetun todistuksen 

olevan luotettava. 

– Jos luotettavaa itse annettua todistusta ei saada, ei tiliä saa avata.



Miten raportoida tilinhaltija, jolla ei ole US TIN:iä
Kysymys: Nyt kun US TIN ilmeisesti on pakollinen, onko mitään keinoa raportoida US asiakas, jolla ei ole 

TINiä?

Vastaus: 

 Finanssilaitos voi jättää aiemman tilinhaltijan (myös kontrolloivan henkilön) yhdysvaltalaisen 

verotunnisteen ilmoittamatta vuosilta 2017, 2018 ja 2019 annettavissa FATCA-vuosi-ilmoituksissa, jos 

tunniste ei ole finanssilaitoksen tiedossa ja kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

1) Finanssilaitos raportoi tilinhaltijan syntymäajan.

2) Finanssilaitos pyytää vuosittain tilinhaltijalta puuttuvaa US TIN -tunnistetta.

3) Ennen raportointia vuodelta 2017 finanssilaitos tekee sähköisen arkistotietohaun puuttuvista 

yhdysvaltalaisista verotunnisteista.

Jos nämä edellytykset täyttyvät, TIN-tunnuksen tilalla ilmoitetaan yhdeksän isoa A-kirjainta 

(AAAAAAAAA).



Miten raportoida tilinhaltija, jolla ei ole US TIN:iä

 Eli vuodelta 2019 annettavissa vuosi-ilmoituksissa (jotka annettava viimeistään 31.1.2020)

yhdysvaltalainen verotunniste voidaan vielä jättää ilmoittamatta, jos yllä mainitut edellytykset täyttyvät.

 Sen sijaan vuodelta 2020 annettavissa vuosi-ilmoituksissa (jotka annettava viimeistään 31.1.2021)

yhdysvaltalainen verotunniste on annettava.

 Katso kuitenkin US (IRS) Notice ja Verohallinnon UKK tilanteessa, joissa TIN puuttuu

 Verohallinnon UKK "Voiko vuodelta 2020 annettavassa FATCA -ilmoituksessa olla sellaisia tilinhaltijoita tai

kontrolloivia henkilöitä, joilta puuttuu yhdysvaltalainen verotunniste (US TIN)?"



TIN ja CRS veronumeroiden muotovaatimukset 

Kysymys: Tuleeko finanssilaitoksen tarkastaa veronumeron muodon oikeellisuus ja voimassaolo?

Vastaus:

 Lainsäädäntö ei vaadi TIN ja veronumeroiden muototarkastamista. 

 Ehdoton vaatimus kuitenkin on, että finanssilaitoksen on pyydettävä asiakkaalta veronumero, jos 

kysymyksessä oleva valtio tällaisen myöntää.

 Jos veronumero ei ole voimassa, siitä voi tulla notifikaatio tai palaute toisesta valtiosta.

 Tällöin finanssilaitoksen on hankittava tilinhaltijalta voimassa oleva veronumero.

 Tämän vuoksi suositeltavaa tarkastaa verotunnisteen oikeellisuus mahdollisuuksien mukaan. 

 Useimmiten verotunnisteen oikeellisuus on tarkastettavissa tilinhaltijalla olevasta dokumentaatiosta 

(esim. Suomessa henkilöllisuustodistus tai y-tunnus julkisesta lähteestä).

 Muutoinkin tilinhaltijaa kannattaa neuvoa siinä, mitä verotunnisteella tarkoitetaan. 

– Finanssilaitos voi esim. ohjata tilinhaltijan OECD:n TIN:ejä koskeville sivuille ja oman valtionsa 

veroviranomaisen nettisivuille.



Raportointivelvollisuus säästöhenkivakuutuksen 
kuolinkorvauksen osalta
Kysymys: Säästöhenkivakuutuksen kuolinkorvausta maksettaessa kaikki vakuutuksen edunsaajat katsotaan 

tilinhaltijoiksi FATCA soveltamisohjeen kohdan 4.2 mukaisesti. Onko tällöin kyse yhteistilinhaltijoista, mikä 

tarkoittaisi sitä, että jokaisen raportoitavan edunsaajan osalta tulisi raportoida säästöhenkivakuutuksen koko 

arvo soveltamisohjeen kohdan 7.2 mukaisesti? 

Vastaus:

 Periaatteessa kyllä, eli kysymys on yhteistilinhaltijoista, mikäli kysymyksessä on määritelmän täyttävä 

tili.

 Tällöin säästöhenkivakuutuksen nimetyt edunsaajat ovat yhteistilin haltijoita ja vakuutuksen koko arvo 

on raportoitava kunkin yhteistilin haltijan osalta vakuutuksen voimassaoloaikana. 

 Henkivakuutuksiin liittyy kuitenkin paljon kevennyksiä velvoitteisiin. 

– Esimerkiksi CRS ohjeessa 2.7. VII jakso: Erityiset huolellisuussäännöt, joka sallii melko laajasti käsitellä henkivakuutuksen 

edunsaajia muina kuin raportoitavina henkilöinä.

 Tilanne on katsottava aina tapauskohtaisesti läpi.



Raportointivelvollisuus säästöhenkivakuutuksen 
kuolinkorvauksen osalta

Kysymys: Eikö edunsaaja voi joutua tällöin verotuksellisessa asuinvaltiossaan ongelmiin paikallisen 

veroviranomaisen kanssa, jos hän tosiasiassa onkin saanut henkilökohtaisesti esim. vain 25 % 

säästöhenkivakuutuksen arvosta, koska edunsaajia on ollut useita?

Vastaus:

 Kyse on kansainvälisestä standardista, jossa jokainen osallistuva valtio tietää miten raportointi tapahtuu. 

 Joka tapauksessa verotus perustuu lähtökohtaisesti verovelvollisen ilmoitukseen ja asiakkaalla 

mahdollisuus selvittää veroviranomaisille tosiasiallinen tilanne. 

 Standardi ei lähde siitä, että finanssilaitokselle asetettaisiin velvollisuus selvittää kaikkien valtioiden 

verolainsäädäntö ja raportoida vain kunkin tilinhaltijan verotettavan tulon määrä.


