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Liikkeeseenlaskijan selvitysvelvollisuus (LVL 10 §)
• Jos katsotaan, että liikkeeseenlaskijan selvitys osingon tosiasiallisesta edunsaajasta on puutteellinen, tämän tulisi
perustua lakiin.
• Lähdeverolain (LVL) 10 §:n mukainen osingon maksajan selvitysvelvollisuus on hyvin rajallinen.
• Selvityksenä (kotipaikastaan ja muista sopimuksen soveltamisen edellytyksistä) tulon saaja voi esittää
lähdeverokortin taikka ilmoittaa nimensä, syntymäaikansa ja mahdollisen muun virallisen tunnistetietonsa
sekä osoitteensa kotivaltiossaan.
• Tosiasiallisen edunsaajan käsitettä ei ole määritelty laissa, eikä määritelmästä ole julkaistua oikeuskäytäntöä tai
Verohallinnon ohjeistusta.
• Jos liikkeeseenlaskijalle on annettu LVL 10 §:n mukainen selvitys, mihin lainkohtaan liikkeeseenlaskijan vastuu
voisi perustua?
• Jos taustalta kävisi ilmi järjestelyjä, joissa on veronkierron piirteitä, Verohallinnon tulisi kohdistaa vaatimukset
suoraan kyseisiin tahoihin.
• Rikosoikeudellinen vastuu poikkeuksellisissa olosuhteissa?
• Liikkeeseenlaskijan selvitysvelvollisuutta ei voida ulottaa LVL 10 §:ää pidemmälle.
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Tosiasiallinen edunsaaja – OECD näkökulma
• Uuden lain esitöissä viitataan tosiasiallisen edunsaajan määritelmän osalta OECD:n määritelmään. OECD:n malliverosopimuksen
kommentaarissa (artikla 10, kohta 12.4) on todettu seuraavaa:
• Where the recipient of a dividend does have the right to use and enjoy the dividend unconstrained by a contractual or legal
obligation to pass on the payment received to another person, the recipient is the "beneficial owner" of that dividend. Such
an obligation will normally derive from relevant legal documents but may also be found to exist on the basis of facts and
circumstances showing that, in substance, the recipient clearly does not have the right to use and enjoy the dividend
unconstrained by a contractual or legal obligation to pass on the payment received to other person. This type of obligation
would not include contractual or legal obligations that are not dependent on the receipt of the payment by the direct
recipient such as an obligation that is not dependent on the receipt of the payment and which the direct recipient has as a
debtor or as a party to financial transactions, or typical distribution obligations of pension schemes and of collective
investment vehicles entitled to treaty benefits.
• Tavanomaisissa osakelainaus- ja johdannaistransaktioissa osapuolen velvollisuus tehdä suoritus sopimuksen alla ei yleensä ole
riippuvainen siitä saako hän osingon vai ei ja miten sitä verotetaan.
• Esim. lainaksiottajalla on velvollisuus maksaa sijaisosinkoa lainaksiantajalle, vaikka hän olisi myynyt/lainannut osakkeet
edelleen ennen osingonjakoa.
• Tarkoitetaanko "financial transactions" viittauksella nimenomaisesti pääomamarkkinoille tyypillisiä osakelainaus- ja
johdannaistransaktioita?
• Tulkinnan vaikutus ylipäänsä pääomamarkkinoiden toimivuuteen (likviditeetti tms.)?
• VML 28 §:n vaikutus?
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