HALLINTAREKISTERIOSINKOJEN
LÄHDEVEROTUS
Suomen Veroasiantuntijat ry:n keskustelutilaisuus 3.9.2019

2

Einari Karhu

3.9.2019

AGENDA
• Nykyinen sääntely
• Verohallinnon lähdeverohanke
• Riidanalaiset kysymykset
• Uudet säännökset hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavia osinkoja
koskien
• Mikä muuttuu? Mitä odotettavissa?
#12774615v3
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TAUSTAA
• Verosopimuksen lähdeveroprosentin soveltaminen edellyttää, että tulon saaja ennen suorituksen
maksamista esittää maksajalle selvityksen kotipaikastaan ja muista sopimuksen soveltamisen
edellytyksistä. (Lähdeverolain 10.1 §)
• Osingot lähdeverovapaita, kun tulon saaja asuu esimerkiksi Isossa-Britanniassa, Irlannissa tai
Ranskassa
• Jos yksilöintitietoja ei esitetä maksajalle, ei verosopimuksen määräyksiä voida soveltaa, vaan
suorituksesta on perittävä 30 % lähdevero

#12774615v3

• Yksinkertaistettu menettely hallintarekisteröidyille osakkeille
• Hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta osingosta perittävä lähdevero on lähtökohtaisesti 15
% (vanha 10b §)
• Edellytyksenä on käytännössä se, että tilinhoitajayhteisö ja ulkomainen omaisuudenhoitaja ovat
sopineet hallintarekisteröidyn osakkeen säilyttämisestä lain edellyttämällä tavalla
• Mikäli lähdeveroa on jää perimättä, se määrätään osingon maksajalle maksettavaksi
• Kuitenkin, jos lähdevero on jäänyt perimättä muusta syystä kuin veron perimiseen velvollisen
laiminlyönnin vuoksi, vero on määrättävä osingon saajalle eikä osingon maksajalle (16.2 §)
4

Einari Karhu

3.9.2019

MIKÄ HALLINTAREKISTERI?
• Hallintarekisteröinti on menettely, jossa rekisteriin
merkitään arvopaperin todellisen omistajan
sijasta vain arvo-osuustilin hallintarekisteröinnin
hoitaja
• Esim. yhtiön omistajaluettelossa mainitaan
ainoastaan osakkeiden säilyttäjä

Ltd

Custodian

#12774615v3

• Hallintarekisteröinnin tavoitteena mm.
suomalaisten pääomamarkkinoiden toimivuuden
ja kilpailukyvyn turvaaminen (HE 118/2005)
• Mahdollistaa arvopaperikauppojen
tehokkaamman selvityksen

Oyj
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VEROHALLINNON LÄHDEVEROHANKE
• Ennakkoperinnän osittaistarkastus useissa listayhtiöissä
• Lähdeveroa pidätetty tiettyjen osakkeenomistajien hallintarekisteriosakkeiden osalta <15%
• Olisiko osingonmaksajan tullut selvittää osingonsaaja 10 §:n perusteella maksuhetkellä?
• Myös osingonsaajan oikeus osinkoon kyseenalaistettu
• Osingonsaaja ei olisi antanut tilinhoitajalle/osingonmaksajalle 10§:n mukaista selvitystä
• Onko osingonsaaja ollut osinkotulon beneficial owner eli ns. todellinen edunsaaja jos osinko
on saatu esimerkiksi osana osakelainausjärjestelyä?
#12774615v3

• Vastuu osingonsaajan selvittämisestä tällöin myös hallintarekisteriosakkeiden osalta
osingonmaksajalla
• Pidättämättä jäänyt lähdevero (30%) tulee määrätä osingonmaksajan vastuulle
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KESKEISET KYSYMYKSET
• Onko osingonmaksaja laiminlyönyt velvollisuuden selvittää tulonsaajan kotipaikka ja
verosopimuksen soveltamisen edellytykset?
• 10 §:n mukainen selvittämisvelvollisuus on suppea
• Onko veroa jäänyt pidättämättä?
• Nykyisessä laissa ei erillisiä säännöksiä esimerkiksi beneficial ownershipistä
• Miten beneficial ownership soveltuu esimerkiksi osakelainaukseen? Onko lainaksiottaja
osinkoetuuden omistaja?
#12774615v3

• Onko osingonmaksajalla vastuu pidättämättä jääneestä verosta?
• Markkinakäytäntönä osingonmaksujen ulkoistaminen
• Listayhtiön rooli osingonmaksussa on pieni
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LÄHDEVEROLAIN UUDISTUS
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UUSI LÄHDEVEROSÄÄNNÖS HALLINTAREKISTERÖIDYILLE
OSAKKEILLE (1/2)
• Eduskunta hyväksyi keväällä uuden LähdeveroL 10 b §:n, jota sovelletaan 1.1.2021 alkaen
• Uudistuksen myötä yksinkertaistetusta menettelystä luovutaan ja verosopimuksen mukaisen
lähdeveroprosentin soveltaminen edellyttää, että osingon saajan loppusaajatiedot toimitetaan aina
Verohallinnolle
• Osingonmaksaja voi edelleen soveltaa osinkoon verosopimuksen mukaista alempaa verokantaa
veromaatiedon perusteella, mutta tällöin edellytyksenä on, että sijoittajaa lähinnä oleva rekisteröitynyt
säilyttäjä (”Authorised Intermediary”) on sitoutunut antamaan loppusaajatiedot vuosi-ilmoituksella
• Osingonmaksaja voi luottaa säilyttäjältä saatuun tietoon ja vastuu tiedon oikeellisuudesta siirtyy
säilyttäjälle
• Jos rekisteröitynyttä säilyttäjää ei ketjussa ole, osingonmaksajalla vastuu lähdeverotuksen
oikeellisuudesta
#12774615v3

• Tietojen saamisen tehostamiseksi osinkojen lähdevero nostetaan 35 prosenttiin, jos loppusaajatietoja ei
anneta
• 30 prosentin lähdeveroa peritään edelleen, jos kyse on tunnistetusta osingonsaajasta, mutta on
epäselvää mitä lähdeverokantaa tulisi soveltaa

9

Einari Karhu

3.9.2019

UUSI LÄHDEVEROSÄÄNNÖS HALLINTAREKISTERÖIDYILLE
OSAKKEILLE (2/2)
• Muutoksen yhteydessä otetaan käyttöön OECD:n TRACE-mallin mukainen menettely
osingonsaajatietojen raportointiin ja ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteri muutetaan
TRACE-mallin mukaiseksi säilyttäjärekisteriksi (”Register of Authorised Intermediaries”)
• OECD on julkaissut TRACE-mallin jo vuonna 2013, mutta mallia ei ole implementoitu
missään muussa maassa
• Tavoitteena mahdollistaa verosopimusetujen hyödyntäminen jo lähteellä
• Epäselvät tapaukset joko lähdeverokorttiprosessiin tai lähdeverojen palautusprosessiin

#12774615v3

• Lisäksi hallintarekisteröidyille osakkeille maksetusta osingosta toimitetaan 50 prosentin
ennakonpidätys, jos verovelvollisen loppusaajatietoja ei anneta ja jos tiedetään, että kyse on
Suomessa asuvan verovelvollisen omistamista osakkeista (tämä muutos voimaan jo 2020
alkaen)
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REKISTERÖIDYN SELVITTÄJÄN TEHTÄVÄT JA VASTUUT
• Selvittäjäpankkien rekisteröidyttävä Verohallinnon rekisteriin
• Selvittäjäpankkien vastuulla on:
• tunnistaa beneficial owner
• antaa TRACE-vuosi-ilmoitus
• antaa pyydettäessä Verohallinnolle lisäselvityksiä maksettuihin osinkoihin liittyen

#12774615v3

• Selvittäjäpankilla on vastuu oikeansuuruisen lähdeveron perimisestä
• Mikäli rekisteröitynyt selvittäjä on tunnistanut beneficial ownerin väärin, sillä on vastuu
perimättä jääneestä verosta
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MITÄ ON ODOTETTAVISSA? (1/2)

• Loppusaajatietojen saaminen pitkän säilytysketjun takaa voi olla hyvin haastavaa, jollei
mahdotonta
• Osingonmaksajalla/Säilyttäjällä velvollisuus selvittää, että loppusaaja on osingon
tosiasiallinen edunsaaja (”beneficial owner”)
• Määritelmään liittyy paljon tulkinnallisuutta, erityisen haastavaa etenkin
johdannaistransaktioissa

#12774615v3

• TRACE-malli sinänsä mahdollistaa rekisteröityneille säilyttäjille mahdollisuuden
osingonsaajatietojen suoraan raportointiin Verohallinnolle
• Koska säilyttäjäketjut voivat olla pitkiä, järjestelmän toimivuus kuitenkin edellyttäisi hyvin
laajamittaista rekisteröitymistä Verohallinnon säilyttäjärekisteriin
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MITÄ ON ODOTETTAVISSA? (2/2)
• Rekisteröityneen säilyttäjän (”Authorised Intermediary”) vastuu mahdollisessa
alipidätystilanteessa kasvaa (nykyisten säännösten mukaan osingon maksajalla on ollut
enemmän vastuuta) ja uudet raportointivelvollisuudet edellyttävät muutoksia sähköisiin
järjestelmiin
• Odotettavissa, että lähdeveron palautushakemusten määrä kasvaa muutoksen voimaantulon
yhteydessä, koska yhä useammissa tilanteissa hallintarekisteröidyille osakkeille
maksettavasta osingosta tullaan perimään 35 %:n lähdevero
• On epätodennäköistä, että säilyttäjäpankki sitoutuisi ottamaan vastuuta asiakkaansa
lähdeveroista
#12774615v3

• Miten käy suomalaisten pääomamarkkinoiden toimivuuden ja kilpailukyvyn (vrt. HE
118/2005)?
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EINARI KARHU
Partner

Tel. +358 20 713 3488
Mob. +358 50 377 1036
einari.karhu@borenius.com
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