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Sisältö

 Yleistä - FATCA ja CRS -osio ja usein kysytyt kysymykset vero.fi-sivuilla 

 Verotunnisteista itse annetulla todistuksella

 Tilinhaltijan tulkitseminen ei-raportoitavaksi finanssilaitokseksi

 Osoitteiden raportoinnista

 Luonnoksia uusiksi julkaistaviksi kysymyksiksi:

– Ns. wider approach -periaate

– Yhdysvaltojen kansalaisuudesta luopuneiden raportointi

– Turvapaikanhakijana tai pakolaisena olevan asiakkaan tutkiminen ja tunnistaminen

– Olosuhteiden muutostilanteisiin liittyviä velvoitteita koskevat kysymykset



Yleistä - FATCA ja CRS -osio vero.fi-sivuilla

 Vero.fi sivun FATCA ja CRS -osiota on uudistettu.

 Linkki FATCA ja CRS osioon vero.fi:ssä: https://www.vero.fi/yritykset-ja-

yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/finanssiala/fatca_crs_dac2/

 Vero.fi:ssä julkaistut usein kysytyt kysymykset ovat osa Verohallinnon virallista 

ohjeistusta.

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/finanssiala/fatca_crs_dac2/


Verotunnisteista itse annetulla todistuksella

 Kysymys 1: mitä tehdä, jos tilinhaltija ei ole ilmoittanut verotunnistetta itse annetulla 

todistuksella?

– Lähtökohtaisesti ulkomainen verotunniste on ilmoitettava aina. Uutta tiliä ei saa avata ilman tietoa 

tilinhaltijan verotunnisteesta

– Aiempien tilien osalta verotunnistetta ei tarvitse CRS:ssä raportoida, mikäli se ei ole 

finanssilaitoksen tiedossa

 Xml-skeemassa teknisesti pakollinen kenttä. Jos tunnus ei finanssilaitoksen tiedossa, ilmoitetaan yhdeksän 

nollaa "000000000"

 Finanssilaitoksen edellytetään kuitenkin kohtuullisin keinoin hankkimaan puuttuva verotunniste 

tunnistamisvuotta seuraavan toisen kalenterivuoden loppuun mennessä

– Esim. henkilö on tunnistettu raportoitavaksi vuonna 2016. Verotunniste edellytetään selvitettäväksi v. 2018 loppuun 

mennessä

 Ko. huojennus vain CRS:ssä. FATCA:n puuttuvia verotunnisteita (US TIN) koskevaa huojennusta on 

käsitelty vero.fi:n UKK-osiossa

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/finanssiala/fatca_crs_dac2/fatca-crs-ja-dac2---usein-kysytty%C3%A4/


Verotunnisteista itse annetulla todistuksella

– Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa tilinhaltijan asuinvaltio ei myönnä verotunnistetta

 Verotunnisteen käsite kattaa myös tunnukset, joita käytetään myös muualla kuin verotuksessa (esim. 

suomalainen henkilötunnus)

 Finanssilaitoksen on varmistettava esim. OECD:n automaattisen tietojenvaihdon portaalista, myöntääkö 

kyseinen valtio verotunnisteita tai soveltuuko tilinhaltijaan jokin portaalissa mainituista poikkeuksista (kunkin 

valtion osalta)

 Jos valtio ei myönnä verotunnisteita tai tilinhaltijaan soveltuu jokin poikkeuksista, finanssilaitos voi luottaa 

tilinhaltijan antamaan tietoon siitä, ettei verotunnistetta ko. valtiosta voi saada

 Finanssilaitos voi menetellä samoin, mikäli portaalista ei löydy tietoa verotunnisteista kysymyksessä olevan 

valtion osalta

– Verotunnistetta ei raportoida, mikäli asiakkaan verotusmaa ei myönnä tunnisteita

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/


Verotunnisteista itse annetulla todistuksella

 Kysymys 2: miten finanssilaitos voi tarkastaa onko tilinhaltijan antama 

verotunniste oikea?

– OECD:n tietojenvaihtoportaalista voidaan tarkistaa kunkin valtion verotunnisteen määrämuoto

– Mikäli asiakkaan ilmoittama tunniste ei vastaa määrämuotoa, voidaan asiakkaalta pyytää 

täydentävää selvitystä

 Portaalissa on esimerkkejä verotunnistetta koskevista dokumenteista maittain

– Verotunnistetta ei saa jättää raportoimatta, vaikka finanssilaitoksella olisi syy epäillä sen 

paikkansapitävyyttä

 Esim. tilanteet, joissa asiakas ei anna täydentävää selvitystä mahdollisesti virheellisestä 

verotunnisteestaan

 Finanssilaitoksen pakollisiin huolellisuusvelvoitteisiin ei kuulu verotunnisteen validointi



Tilinhaltijan tulkitseminen ei-raportoitavaksi 
finanssilaitokseksi

 Tilanne: finanssilaitoksella on yksikkötilejä, joiden tilinhaltijoina on muita tunnettuja 

finanssilaitoksia. Voiko finanssilaitos tulkita esim. yhtiön toimialan perusteella, että kyse on ei-

raportoitavasta tilinhaltijasta?

– Uusien tilien osalta tilinomistajalta on saatava luotettava itse annettu todistus, sisältäen tiedon asiakkaan 

verotusmaista

 Tilinhaltijan asuinvaltion ollessa raportoitavassa valtiossa, tiliä käsitellään raportoitavana, ellei finanssilaitos voi hallussaan olevien 

tai julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella luotettavasti määrittää, ettei kyse ole raportoitavasta tilistä 

– Aiempien tilien osalta finanssilaitos voi määritellä tilinhaltijan statuksen:

 1. asiakassuhdetarkoitusta tai asiakkaan tuntemista kerättyjen tietojen (ml. AML/KYC) perusteella

 2. julkisesti saatavilla olevasta informaatiosta (yhtiön toimiala, yhtiömuoto, tilinpäätös)

–  Mikäli tiedoista käy luotettavasti ilmi, että kyse ei ole raportoitavasta henkilöstä, ei tiliä tarvitse käsitellä 

raportoitavana (esim. ulkomaiset vakuutusyhtiöt)

– Muu asiakkaasta kerätty / saatavilla oleva tieto ei saa olla ristiriidassa



Mikäli finanssilaitoksen tiedossa on henkilölle 
useampi osoite, raportoidaanko kaikki osoitteet?

 Raportoitavalla osoitteella tarkoitetaan henkilön osoitetta (verotuksen) 

asuinvaltiossaan

– Mikäli finanssilaitoksen tiedossa ei ole tätä osoitetta, raportoidaan tiedoissa oleva postiosoite

  Osoite Suomeen raportoidaan ainoastaan silloin, kun se on finanssilaitoksen tiedossa oleva 

postiosoite ja tiedossa ei ole henkilön osoitetta raportoitavassa valtiossa

– Mikäli henkilöllä on useita asuinvaltioita, on xml-skeemassa mahdollista raportoida useampi 

osoite

Esim 1: Finanssilaitoksen tiedossa on henkilölle osoite

sekä Suomeen että Espanjaan. Itse annetulta

todistukselta käy luotettavasti ilmi, että henkilön

verotuksen asuinvaltio on Espanja. CRS-ilmoituksella

ilmoitetaan henkilön osoite Espanjassa.

Esim 2: Itse annetulla todistuksella henkilön

verotusmaaksi on ilmoitettu Suomi, mutta tämän

kotiosoite on Ruotsiin. Finanssilaitos toteaa, ettei itse

annettua todistusta voida pitää luotettavana ja pyytää

henkilöltä Ruotsin veroviranomaisen todistuksen, jolla

henkilö todentaa, ettei tämä ole Ruotsiin

verovelvollinen. Henkilöä ei raportoida.



Luonnos UKK: mikäli asiakkaalla on tunnusmerkki 
valtioon, joka ei ole CRS:n osallistuvien valtioiden 
listalla, voidaanko asiakas jättää raportoimatta?

 VML 17 c §: finanssilaitosten tutkimis-, tunnistamis- ja raportoimisvelvoitteet 

koskevat kaikkia sen tilinhaltijoita (= wider approach).

 Raportoitava valtio on siten mikä tahansa muu valtio, kuin Suomi.

 Poikkeus: FATCA-vuosi-ilmoituksella raportoituja yhdysvaltalaisten 

tilinhaltijoiden tietoja ei raportoida enää uudelleen CRS:ssä.

 Sovelletaan myös sijoitusyksikön kontrolloiviin henkilöihin.

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48766/crs__lista_osallistuvista_valtioist2/


Luonnos UKK: millaista tilinhaltijan näyttöä 
Yhdysvaltojen kansalaisuuden menetyksestä voidaan 
pitää riittävänä?

 Finanssilaitoksella on oltava luotettava asiakirjanäyttö, että aiempi USA:n kansalainen on 

luopunut kansalaisuudestaan ja verotuksen asuinvaltio on muu kun Yhdysvallat

– Ensisijaisesti US Department of Staten (ulkoministeriö) todistus kansalaisuuden 

menettämisestä

– Myös henkilön itsensä antama, luotettava vakuutus voidaan hyväksyä , mikäli 

kansalaisuudesta luopuminen on tapahtunut kauan sitten, eikä muuta todistusta ole tämän 

vuoksi mahdollista esittää

 Muu henkilöstä kerätty tieto ei saa olla ristiriidassa

 Tili ei ole FATCA-raportoitava mahdollisesta tunnusmerkistä huolimatta, mikäli muu tieto ei ole 

ristiriidassa saadun selvityksen kanssa

 Kansalaisuudesta luopuminen prosessina USA:n ulkoministeriön ohjeessa

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/travel-legal-considerations/us-citizenship/Renunciation-US-Nationality-Abroad.html


Luonnos UKK - Turvapaikanhakijana tai pakolaisena 
olevan asiakkaan tutkiminen ja tunnistaminen

 Huolellisuusvelvollisuudet turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten osalta ovat 

lähtökohtaisesti samat kuin muidenkin asiakkaiden osalta.

 Pyydettävä asiakkaalta itse annettu todistus, jonka luotettavuus varmistettava.

 Jos luotettavaa itse annettua todistusta ei saada, tiliä ei voi avata.

 Verotuksen asuinvaltiota ei näiden asiakkaiden osalta kaikissa tilanteissa 

pystytä luotettavasti todentamaan.

 Tilanteensa vuoksi asiakkaalla ei ole dokumentaatiota, jonka avulla voitaisiin esimerkiksi todentaa, 

ettei asiakkaalla ole verotuksen asuinvaltiota Suomen ulkopuolella.



Luonnos UKK - Turvapaikanhakijana tai pakolaisena 
olevan asiakkaan tutkiminen ja tunnistaminen

 Peruspankkipalveluiden tarjoamisen osalta finanssilaitos voi tällaisissa 

tilanteissa hyväksyä itse annetun todistuksen luotettavaksi ja merkitä asiakkaan 

verotuksen asuinvaltioksi Suomen, jos finanssilaitoksella ei ole asiakkaasta 

tämän kanssa ristiriidassa olevia tietoja. 

 Jos asiakkaalle tarjotaan sijoitustoimintaan liittyviä palveluita, tulee asiakas aina 

tutkia ja tunnistaa normaalien FATCA ja CRS -vaatimusten mukaisesti.



Luonnos UKK - Turvapaikanhakijana tai pakolaisena 
olevan asiakkaan tutkiminen ja tunnistaminen

 Kysymys: Miten asiakkaan tutkiminen ja tunnistaminen on tehtävä, kun kysymyksessä oleva asiakas on turvapaikanhakija tai pakolainen?

 Vastaus: Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten osalta huolellisuusvelvoitteet ovat lähtökohtaisesti samanlaiset kuin muidenkin asiakkaiden 

osalta. Eli finanssilaitoksen on pyydettävä myös turvapaikanhakijana tai pakolaisena olevalta asiakkaalta itse annettu todistus ja tehtävä 

todistuksen osalta luotettavuustesti, jotta finanssilaitos voi varmistua asiakkaan verotuksen asuinvaltioista. Finanssilaitos ei voi avata 

asiakkaalle tiliä, jos finanssilaitos ei saa asiakkaalta luotettavaksi todettua itse annettua todistusta. 

Turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten osalta asiakkaan verotuksen asuinvaltioita ei kaikissa tilanteissa pystytä todentamaan luotettavasti 

(tilanteensa vuoksi asiakkaalla ei ole dokumentaatiota, jonka avulla voitaisiin esimerkiksi todentaa, ettei asiakkaalla ole verotuksen 

asuinvaltiota Suomen ulkopuolella). Peruspankkipalveluiden tarjoamisen osalta finanssilaitos voi tällaisissa tilanteissa hyväksyä itse 

annetun todistuksen luotettavaksi ja merkitä asiakkaan verotuksen asuinvaltioksi Suomen, jos finanssilaitoksella ei ole asiakkaasta tämän 

kanssa ristiriidassa olevia tietoja. 

Jos asiakkaalle tarjotaan sijoitustoimintaan liittyviä palveluita, tulee asiakas aina tutkia ja tunnistaa normaalien FATCA ja CRS -

vaatimusten mukaisesti.



Luonnos UKK - Olosuhteiden muutostilanteisiin 
liittyviä velvoitteita koskevat kysymykset

 Olosuhteiden muutoksiin liittyen on tullut useampia asiakaskysymyksiä.

 Olosuhteiden muutos on mikä tahansa muutos, jonka johdosta saadaan 

henkilön verotukselliseen asemaan liittyviä lisätietoja, jotka ovat ristiriidassa 

kyseisen henkilön verotuksellisen asuinvaltiotiedon kanssa. 

 Verohallinto julkaisemassa olosuhteiden muutoksiin liittyvät UKK:t lähiaikoina. 

Seuraavassa luonnosversiot vastauksista.



Luonnos UKK - Olosuhteiden muutostilanteisiin 
liittyviä velvoitteita koskevat kysymykset

 Kysymys 1: Finanssilaitos havaitsee aiemman tilin haltijana olevan asiakkaansa osalta 

olosuhteen muutoksen (esimerkiksi sen, että tilinhaltijan osoite on mahdollisesti muuttunut tai 

tilinhaltijalla on jokin tunnusmerkki Yhdysvaltoihin). Mitä finanssilaitoksen on tehtävä?

– Tilinhaltijalta tulee olosuhteen muutostilanteessa lähtökohtaisesti aina pyytää uusi itse annettu 

todistus.

 Esimerkiksi jos finanssilaitos havaitsee tilinhaltijan osoitteen mahdollisesti muuttuneen toiseen 

valtioon, ei finanssilaitos saa itse päätellä tilinhaltijan verotuksen asuinvaltiota tai sen muuttumista 

(esimerkiksi kun tilinhaltijan osoite on väestötietojärjestelmässä eri kuin finanssilaitoksen 

asiakastiedoissa oleva osoite). 

– Jos tilinhaltijalta ei saada uutta luotettavaa itse annettua todistusta tai tarvittaessa luotettavaa 

asiakirjanäyttöä määräaikaan mennessä, tulee finanssilaitoksen käsitellä tilinhaltijaa kaikissa 

niissä valtioissa verotuksellisesti asuvana, joihin asiakkaalla on tunnusmerkki. 



Luonnos UKK - Olosuhteiden muutostilanteisiin 
liittyviä velvoitteita koskevat kysymykset

 Kysymys 1: Finanssilaitos havaitsee aiemman tilin haltijana olevan asiakkaansa osalta olosuhteen muutoksen 

(esimerkiksi sen, että tilinhaltijan osoite on mahdollisesti muuttunut tai tilinhaltijalla on jokin tunnusmerkki 

Yhdysvaltoihin). Mitä finanssilaitoksen on tehtävä?

 Vastaus: Kun finanssilaitos havaitsee aiemman tilin haltijana olevan asiakkaan osalta jonkin sellaisen olosuhteen muutoksen, jolla voi olla 

vaikutusta itse annetun todistuksen luotettavuuteen, tulee tilinhaltijalta lähtökohtaisesti aina pyytää uusi itse annettu todistus. Esimerkiksi 

jos finanssilaitos havaitsee tilinhaltijan osoitteen mahdollisesti muuttuneen toiseen valtioon, ei finanssilaitos saa itse päätellä tilinhaltijan 

verotuksen asuinvaltiota tai sen muuttumista (esimerkiksi kun tilinhaltijan osoite on väestötietojärjestelmässä eri kuin finanssilaitoksen 

asiakastiedoissa oleva osoite). Jos tilinhaltijalta ei saada uutta luotettavaa itse annettua todistusta tai tarvittaessa luotettavaa 

asiakirjanäyttöä määräaikaan mennessä (ks. määräaikojen osalta kysymys "Olosuhteiden muutoksen selvittäminen. Onko jokin aikaraja 

sille, mihin mennessä finanssilaitoksen tulee selvittää tilinhaltijan olosuhteen muutos?"), tulee finanssilaitoksen käsitellä tilinhaltijaa 

kaikissa niissä valtioissa verotuksellisesti asuvana, joihin asiakkaalla on tunnusmerkki. 

Tarkempaa tietoa olosuhteiden muutoksesta syventävän CRS ohjeen kohdasta 2.3 III jakso Aiempia henkilötilejä koskevat 

huolellisuusmenettelyt ja syventävän FATCA ohjeen kohdasta 5.8 Olosuhteiden muutos.



Luonnos UKK - Olosuhteiden muutostilanteisiin 
liittyviä velvoitteita koskevat kysymykset

 Kysymys 2: Onko jokin aikaraja sille, mihin mennessä finanssilaitoksen tulee viimeistään 

selvittää tilinhaltijan olosuhteen muutos?

– Kyllä, selvittämiselle on aikaraja. Aikaraja eroaa hieman FATCA:n ja CRS:n välillä.

 CRS:n osalta kun finanssilaitos tietää tai sillä on syy tietää tilinhaltijan olosuhteiden muuttuneen siten, 

ettei aikaisemmin saatu itse annettu todistus tai muu tilinhaltijan osalta saatu asiakirjanäyttö ole enää 

luotettava, on finanssilaitoksella aikaa selvittää olosuhteen muutosta seuraavan 90 kalenteripäivän 

ajan tai kalenterivuoden viimeiseen päivään saakka 31.12. riippuen siitä, kumpi ajankohta on 

kyseisessä tapauksessa myöhäisempi. 

Esimerkiksi jos finanssilaitoksella on ollut syy tietää tilinhaltijan olosuhteiden muutoksesta kesäkuun lopussa,

finanssilaitoksella on aikaa selvittää olosuhteiden muutosta kuluvan kalenterivuoden loppuun, eli 31.12. saakka.

Jos finanssilaitoksella on ollut syy tietää tilinhaltijan olosuhteiden muutoksesta esimerkiksi 15.11, on

finanssilaitoksella seuraavat 90 päivää selvittää olosuhteiden muutosta.



Luonnos UKK - Olosuhteiden muutostilanteisiin 
liittyviä velvoitteita koskevat kysymykset

Kysymys 2 jatkuu:

 FATCA:n osalta finanssilaitoksella on aikaa selvittää olosuhteiden muutosta seuraavan 90 

kalenteripäivän ajan siitä ajankohdasta, kun finanssilaitos tietää tai sillä on syy tietää tilinhaltijan 

olosuhteiden muuttuneen.

 Käytännössä finanssilaitos voi kuitenkin Suomessa noudattaa CRS:n aikarajoja, sillä 

edellytyksellä, että raportointi tapahtuu oikein.



Luonnos UKK - Olosuhteiden muutostilanteisiin 
liittyviä velvoitteita koskevat kysymykset

 Kysymys 2: Olosuhteiden muutoksen selvittäminen. Onko jokin aikaraja sille, mihin mennessä finanssilaitoksen tulee 

viimeistään selvittää tilinhaltijan olosuhteen muutos?

 Vastaus: Kyllä. Olosuhteiden muutoksen selvittämisen aikaraja eroaa hieman CRS:n ja FATCA:n välillä. 

CRS:n aikaraja olosuhteiden muutoksen selvittämiselle: Kun finanssilaitos tietää tai sillä on syy tietää tilinhaltijan olosuhteiden 

muuttuneen siten, ettei aikaisemmin saatu itse annettu todistus tai muu tilinhaltijan osalta saatu asiakirjanäyttö ole enää luotettava, on 

finanssilaitoksella aikaa selvittää olosuhteiden muutosta seuraavan 90 kalenteripäivän ajan tai kalenterivuoden viimeiseen päivään 

saakka 31.12. riippuen siitä, kumpi ajankohta on kyseisessä tapauksessa myöhäisempi. Esimerkiksi jos finanssilaitoksella on ollut syy 

tietää tilinhaltijan olosuhteiden muutoksesta kesäkuun lopussa, finanssilaitoksella on aikaa selvittää olosuhteiden muutosta kuluvan 

kalenterivuoden loppuun, eli 31.12. saakka. Jos finanssilaitoksella on ollut syy tietää tilinhaltijan olosuhteiden muutoksesta esimerkiksi 

15.11, on finanssilaitoksella seuraavat 90 päivää selvittää olosuhteiden muutosta.

FATCA:n aikaraja olosuhteiden muutoksen selvittämiselle: Kun finanssilaitos tietää tai sillä on syy tietää tilinhaltijan olosuhteiden 

muuttuneen siten, ettei aikaisemmin saatu itse annettu todistus tai muu tilinhaltijan osalta saatu dokumentaatio ole enää luotettava, on 

finanssilaitoksella aikaa selvittää olosuhteiden muutosta seuraavan 90 kalenteripäivän ajan. Käytännössä finanssilaitos voi kuitenkin 

Suomessa noudattaa CRS:n aikarajoja, sillä edellytyksellä, että raportointi tapahtuu oikein.



Luonnos UKK - Olosuhteiden muutostilanteisiin 
liittyviä velvoitteita koskevat kysymykset

 Kysymys 3: Miten tili on raportoitava tilanteessa, jossa asiakkaan verotuksen 

asuinvaltio muuttuu kesken kalenterivuoden?

– Raportointivelvollisuuden kannalta ratkaiseva on vuoden lopun tilanne.

– Kun asiakkaan verotuksen asuinvaltio vaihtuu kesken kalenterivuoden:

 asiakasta ei tarvitse käsitellä verotuksellisesti asuvana aikaisemman asuinvaltion osalta silloin, kun 

asiakkaalta saatu luotettava uusi itse annettu todistus tai muu luotettava asiakirjanäyttö osoittaa 

asiakkaan verotuksen asuinvaltion olevan vuoden lopussa 31.12. ainoastaan uudessa asuinvaltiossa.

 jos asiakkaalta ei vielä vuoden lopussa ole saatu luotettavaa itse annettua todistusta ja tarvittaessa 

muuta luotettavaa asiakirjanäyttöä, finanssilaitoksen on käsiteltävä asiakasta kaikissa sellaisissa 

valtioissa verotuksellisesti asuvana, joihin asiakkaalla on vuoden lopussa 31.12. tunnusmerkkejä.



Luonnos UKK - Olosuhteiden muutostilanteisiin 
liittyviä velvoitteita koskevat kysymykset

 Kysymys 3 jatkuu: 

Esimerkki: Asiakkaan verotuksen asuinvaltio muuttuu kesken vuoden Ruotsista Tanskaan. Asiakasta ei tarvitse

käsitellä Ruotsissa verotuksellisesti asuvana, jos asiakkaalta on saatu uusi itse annettu todistus, joka voidaan todentaa

luotettavaksi ja joka todentaa asiakkaan verotuksen asuinvaltioksi vuoden lopussa Tanskan.

Tili on raportoitava molempien valtioiden osalta niin kauan, kunnes asiakkaalta saadaan luotettavaa selvitystä, joka

todentaa sen, ettei asiakasta ole käsiteltävä Ruotsissa verotuksellisesti asuvana.



Luonnos UKK - Olosuhteiden muutostilanteisiin 
liittyviä velvoitteita koskevat kysymykset

 Kysymys 3: Miten tili on raportoitava tilanteessa, jossa asiakkaan verotuksen asuinvaltio muuttuu kesken 

kalenterivuoden?

 Vastaus: Raportointivelvollisuuden kannalta ratkaiseva on vuoden lopun tilanne. 

Kun asiakkaan verotuksen asuinvaltio vaihtuu kesken kalenterivuoden, ei asiakasta tarvitse käsitellä verotuksellisesti asuvana 

aikaisemman verotuksen asuinvaltion osalta silloin, jos asiakkaalta saatu luotettava uusi itse annettu todistus (tai muu luotettava 

asiakirjanäyttö) osoittaa asiakkaan verotuksen asuinvaltion olevan vuoden lopussa 31.12. ainoastaan uudessa asuinvaltiossa. Jos 

asiakkaalta ei ole vielä vuoden lopussa saatu uutta itse annettua todistusta ja tarvittaessa muuta luotettavaa asiakirjanäyttöä, on 

finanssilaitoksen käsiteltävä asiakasta kaikissa sellaisissa valtioissa verotuksellisesti asuvana, joihin asiakkaalla on vuoden lopussa 

31.12. tunnusmerkkejä (huomaa kuitenkin edellisessä kysymyksessä käsitelty ns. 90 päivän sääntö ja sen sallima raportointi).

Esimerkkinä tilanne, jossa tilinhaltijan osoite muuttuu kesken vuoden Ruotsista Tanskaan. Tilinhaltija ilmoitetaan (vain) Tanskaan 

raportoitavana henkilönä, jos tilinhaltijalta on saatu uusi itse annettu todistus, joka voidaan todeta luotettavaksi (eli joka ei esim. ole 

ristiriidassa finanssilaitoksella tilinhaltijasta olevien tietojen kanssa) ja joka todentaa tilinhaltijan verotuksen asuinvaltioksi vuoden lopussa 

Tanskan. Jos tilinhaltijalta ei saada luotettavaa selvitystä, on tili raportoitava molempien valtioiden osalta niin kauan, kunnes tilinhaltijalta 

saadaan luotettavaa selvitystä, joka todentaa, ettei tilinhaltijaa ole käsiteltävä Ruotsissa verotuksellisesti asuvana.
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