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Lag
om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) 65 a § 6 mom. 3 punkten, sådan

den lyder i lag 15/2018, samt
fogas till lagen en ny 15 e § och en ny 23 b §, i stället för den 23 b § som upphävts ge-

nom lag 772/2016, som följer:

15 e §

Allmän skyldighet att lämna uppgifter om dividend på förvaltarregistrerad aktie

En i 10 c § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) av-
sedd registrerad förvarare ska årligen lämna Skatteförvaltningen de uppgifter som behövs
för beskattningen. Anmälningsskyldigheten gäller uppgifterna om de slutliga mottagare
av dividend som den registrerade förvararen har åtagit sig att ansvara för samt förmed-
lingsuppgifterna vid tidpunkten för utbetalningen av dividend. Till uppgifterna om slutliga
mottagare av dividend hör beloppet av de dividender som betalats till de dividendtagare
som den registrerade förvararen ansvarar för och beloppet av den källskatt som tagits ut
samt dessutom identifieringsuppgifter, såsom namn, födelsetid, adress i hemviststaten,
skattenummer i hemviststaten, om sådana beviljas, samt i fråga om juridiska personer de-
ras juridiska form. Dessutom ska dividendtagarens hemviststat i beskattningshänseende
och hemadress anmälas, liksom även andra motsvarande uppgifter som Skatteförvaltning-
en fastställer. Förmedlingsuppgifterna vid tidpunkten för utbetalningen av dividend ska
innehålla dels preciserande uppgifter om de registrerade förvarare vars dividendutbetal-
ningsuppgifter förvararen vid tidpunkten för utbetalningen av dividend har förmedlat vi-
dare i depåförvaringskedjan för aktier för att meddelas till emittenten, dels preciserande
uppgifter om den registrerade förvarare till vilken uppgifterna har förmedlats. Dessa upp-
gifter ska också innehålla en specifikation över de förmedlade uppgifterna om antalet akti-
er och den skatt som tagits ut på dessa.

Betalaren ska i årsdeklarationen anmäla uppgifterna om dividendtagaren och uppgifter-
na om den registrerade förvarare som är närmast dividendtagaren och som lämnat uppgif-
terna om dividendtagaren. Om betalaren inte har tillgång till uppgifter om dividendtagaren
när årsdeklarationen lämnas in, ska uppgifterna om den förvarare som är närmast divi-
dendtagaren och som betalaren känner till anges. Som hemviststat ska dock anges divi-
dendtagarens hemviststat, om betalaren känner till denna. Dessutom ska det uppges huru-
vida det aktieinnehav som ligger till grund för betalning av dividend är förvaltarregistrerat
samt om aktierna förvaltas för egen räkning eller för någon annans räkning.

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas,
tidpunkt och sätt för lämnande av uppgifterna samt om rätten att låta bli att lämna i denna
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paragraf avsedda uppgifter i situationer som är av ringa betydelse i ekonomiskt eller skat-
tekontrollsmässigt hänseende.

23 b §

En registrerad förvarares särskilda skyldighet att lämna uppgifter

En i 10 c § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst avsedd regist-
rerad förvarare ska på uppmaning av Skatteförvaltningen på grundval av preciserande
uppgifter om dividendhändelsen, dividendtagaren eller betalaren eller någon annan mot-
svarande precisering lämna och för kontroll förete de uppgifter som förvararen har i sin
besittning beträffande de mekanismer, förfaranden och dokument och andra uppgifter ut-
ifrån vilka förvararen har fullgjort sina undersöknings-, identifierings-, utrednings-, kon-
troll- och anmälningsskyldigheter enligt 15 e § i denna lag, 10 b § i lagen om beskattning
av begränsat skattskyldig för inkomst och 4 a § i lagen om förskottsuppbörd i fråga om
den utbetalning av dividend och de dividendtagare som förvararen har åtagit sig att ansva-
ra för.

65 a §

Ändringssökande som gäller vissa beslut av Skatteförvaltningen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Den skattskyldige och varje annan vars eget skattebelopp ett beslut direkt kan påverka

eller som är ansvarig för betalningen av skatten samt Enheten för bevakning av skatteta-
garnas rätt får söka ändring i

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
3) beslut om införande i eller avförande ur förskottsuppbördsregistret enligt 25 § i la-

gen om förskottsuppbörd eller det förvararregister som avses i 10 d § i lagen om beskatt-
ning av begränsat skattskyldig för inkomst,

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

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.
Lagen tillämpas på dividend som betalas den 1 januari 2021 eller därefter.

Helsingfors den 12 april 2019

Republikens President

 Sauli Niinistö

Finansminister Petteri Orpo
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