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523/2019

Laki
verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 65 a §:n 6 momentin 3 kohta,

sellaisena kuin se on laissa 15/2018, sekä
lisätään lakiin uusi 15 e § ja siitä lailla 772/2016 kumotun 23 b §:n tilalle uusi 23 b §

seuraavasti:

15 e §

Hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettua osinkoa koskeva yleinen 
tiedonantovelvollisuus

Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 10 c §:ssä tar-
koitetun rekisteröityneen säilyttäjän on toimitettava Verohallinnolle vuosittain tarpeelliset
tiedot verotusta varten. Ilmoitusvelvollisuus koskee niiden osingon saajien loppusaajatie-
toja, joista rekisteröitynyt säilyttäjä on ottanut vastuun, sekä osingon maksuhetken väli-
tystietoja. Osingon saajien loppusaajatietoihin kuuluvat rekisteröityneen säilyttäjän vas-
tuulla oleville osingon saajille maksettujen osinkojen ja perittyjen lähdeverojen määrä
sekä lisäksi tunnistetiedot kuten nimi, syntymäaika, osoite asuinvaltiossa, verotunniste
asuinvaltiossa, jos sellaisia myönnetään, sekä oikeushenkilöiden oikeudellinen muoto. Li-
säksi tulee ilmoittaa saajan verotuksellinen asuinvaltio ja kotiosoite sekä muut vastaavat
Verohallinnon määräämät tiedot. Osingon maksuhetken välitystiedoissa tulee olla niiden
rekisteröityneiden säilyttäjien yksilöintitiedot, joiden osingonmaksutietoja se on osingon
maksuhetkellä välittänyt osakkeiden säilytysketjussa edelleen liikkeeseenlaskijalle ilmoi-
tettavaksi sekä sen rekisteröityneen säilyttäjän yksilöintitiedot, jolle tiedot on välitetty.
Näihin tietoihin tulee sisältyä myös eriteltyinä välitetyt tiedot osakkeiden määristä ja niis-
tä perityistä veroista.

Maksajan on ilmoitettava vuosi-ilmoituksella tiedot osingon saajasta ja tiedot siitä osin-
gon saajaa lähinnä olevasta rekisteröityneestä säilyttäjästä, jolta osingon saajaa koskevat
tiedot on saatu. Jos maksajalla ei ole vuosi-ilmoitusta antaessaan käytettävissään tietoja
osingon saajasta, vuosi-ilmoituksella annetaan tiedot siitä osingon saajaa lähinnä olevasta
säilyttäjästä, josta maksajalla on tieto. Asuinvaltioksi ilmoitetaan kuitenkin osingon saa-
jan asuinvaltio, jos se on maksajan tiedossa. Lisäksi on annettava tieto siitä, onko osingon-
maksun perusteena olevan osakkeen omistusoikeus hallintarekisteröity ja hallitaanko osa-
ketta omaan vai toisen lukuun.

Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisen
ajankohdasta ja tavasta sekä oikeudesta olla antamatta tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja
tilanteissa, joiden merkitys on taloudellisesti tai verovalvonnallisesti vähäinen.
HE 282/2018
VaVM 38/2018
EV 301/2018
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23 b §

Rekisteröityneen säilyttäjän erityinen tiedonantovelvollisuus

Rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 10 c §:ssä tarkoitetun re-
kisteröityneen säilyttäjän on Verohallinnon kehotuksesta osinkotapahtuman, osingon saa-
jan tai maksajan yksilöintitiedon tai muun vastaavan yksilöinnin perusteella annettava ja
esitettävä tarkastettavaksi hallussaan olevat tiedot mekanismeista, menettelyistä ja asia-
kirjoista sekä muut tiedot, joiden perusteella se on suorittanut 15 e §:ssä, rajoitetusti vero-
velvollisen tulon verottamisesta annetun lain 10 b §:ssä sekä ennakkoperintälain 4 a §:ssä
tarkoitetut osingon saajan tutkimis-, tunnistamis-, selvittämis-, varmistamis- ja ilmoitus-
velvoitteet vastuulleen ottamiensa osingonmaksun ja osingon saajien osalta.

65 a §

Eräitä Verohallinnon päätöksiä koskeva muutoksenhaku

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Verovelvollinen ja jokainen muu, jonka oman veron määrään päätös välittömästi saat-

taa vaikuttaa tai joka on veron suorittamisesta vastuussa sekä Veronsaajien oikeudenval-
vontayksikkö saavat hakea muutosta:

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3) ennakkoperintälain 25 §:ssä tarkoitettuun ennakkoperintärekisteriin tai rajoitetusti

verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 10 d §:ssä tarkoitettuun säilyttäjärekis-
teriin merkitsemistä tai siitä poistamista koskevaan päätökseen;

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Lakia sovelletaan osinkoon, joka maksetaan 1 päivänä tammikuuta 2021 tai sen jäl-

keen.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2019

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Petteri Orpo
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