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Tämä ohje on tulkinta- ja soveltamisohje direktiivin voimaanpanolaille (laki hal-
linnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoami-
sesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten 
kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain 
muuttamisesta, 1703/2015), verotusmenettelystä annetun lain (jäljempänä 
myös verotusmenettelylaki ja VML) 17 b ja c §:lle ja niiden perusteella tehdylle 
Verohallinnon päätökselle finanssitilejä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta 
(A35/200/2016). Tässä ohjeessa Verohallinto siis ohjeistaa Common Reporting 
Standardin (jäljempänä myös CRS ja standardi) ja neuvoston direktiivin 
2014/107/EU (jäljempänä myös DAC2 ja direktiivi) tutkimis-, tunnistamis- ja 
raportointivaatimusten soveltamista Suomessa. 
 
Ohjeen on tarkoitus auttaa finanssilaitoksia sekä niiden neuvonantajia ja palve-
luntarjoajia CRS:ään ja DAC2:een liittyvissä huolellisuusmenettely- ja rapor-
tointivelvoitteissaan. Ohjeesta ilmenevät myös tiedot, jotka finanssilaitoksen 
asiakkaan on annettava finanssilaitokselle sen lakisääteisten velvoitteidensa 
täyttämiseksi. 
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1 TAUSTA 

 

Ohjeen tarkoitus 

OECD on tehnyt finanssitilejä koskevan kansainvälisen automaattista tietojen-
vaihtoa koskevan standardin, Common Reporting Standard (jäljempänä myös 
CRS ja standardi), ja sen soveltamista ohjeistavia kommentaareja. Suomi on 
sitoutunut kansainvälisin sopimuksin tämän standardin mukaiseen automaatti-
seen tietojenvaihtoon. Suomi tulee vaihtamaan tietoja ensimmäisen kerran 
vuonna 2017, jolloin lähetetään vuoden 2016 finanssitilitietoja. Suomi tulee 
saamaan sopimuskumppaneilta vastaavia tietoja suomalaisten ulkomaisissa 
finanssilaitoksissa olevista tileistä ensimmäisen kerran syyskuussa 2017. Tie-
tojenvaihtoon on sitoutunut yhteensä 101 valtiota ja lainkäyttöaluetta (toukokuu 
2016, http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-
monitoring-process/). Keskeinen osa standardia ovat huolellisuusmenettelyt, 
joilla finanssilaitoksen on tutkittava ja tunnistettava asiakkaansa tietojenvaihtoa 
varten. Nämä huolellisuusvelvollisuudet tulivat Suomessa voimaan 1.1.2016.  
 
Euroopan unionissa CRS:n mukainen tietojenvaihto toteutetaan direktiiviin 
2014/107/EU (ns. virka-apudirektiivin 2011/16/EU muutos, jäljempänä myös 
DAC2 ja direktiivi) perustuen. Direktiivi sisältää standardin vaatimukset ja siinä 
on samalla suurelta osin päätetty standardiin sisältyvät ns. kansalliset optiot. 
Direktiivin lähtökohtana on, että se on sisällöltään yhtenevä standardin kanssa 
ja sen tulkinnassa on oikeuslähteenä käytettävä OECD:n standardia varten 
laatimia kommentaareja. Kansainvälisen automaattisen tietojenvaihdon tarkoi-
tus ja tavoitteet on kuvattu standardissa, direktiivissä ja niiden kansallisten 
voimaanpanolakien hallituksen esityksissä. 
 
Standardin ja direktiivin vaatimukset on huomioitu Suomen verolainsäädän-

nössä. Vaatimukset on voimaanpantu direktiivin voimaanpanolailla sekä vero-

tusmenettelylain 17 b ja c §:llä. Näissä voimaanpanolaeissa on säädetty ne 

standardin kansalliset optiot, jotka direktiivi jättää kansallisesti päätettäväksi. 

Merkittävinä näistä voidaan mainita VML 17 c §:ssä päätetty ns. wider ap-

proach ja nollailmoituksen vaatiminen tilanteessa, jossa finanssilaitoksella ei 

ole raportoitavia tilejä. Standardi ja direktiivi edellyttävät, että Suomi tehokkaas-

ti täytäntöönpanee niissä olevat vaatimukset. Kansallisissa voimaanpanolaeis-

sa on huomioitu tehokkaan täytäntöönpanon vaatimukset. Siinä on muun mu-

assa velvoitettu Verohallinto tehokkaasti valvomaan ja varmistamaan, että fi-

http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-for-tax-matters-9789264216525-en.htm
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/commitment-and-monitoring-process/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0107&from=EN
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151703
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19951558
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19951558
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nanssilaitokset täyttävät niille asetetut velvoitteet. Tehokkaan täytäntöönpanon 

vaatimuksia kuvataan tämän ohjeen luvussa 4. VML 17 b ja c §:ien mukaan 

Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä tietojen antamisen ajankohdasta ja 

tavasta tai rajoittaa tiedonantovelvollisuutta. Verohallinto on tehnyt päätöksen 

finanssitilejä koskevasta tiedonantovelvollisuudesta (A35/200/2016) ja antanut 

vuosi-ilmoitusta koskevan teknisen soveltamisohjeen. 

Standardin velvoitteiden kansallisessa voimaanpanolaissa (VML 17 c §) sääde-

tään, että direktiivin voimaanpanolakien (VML 17 b §) mukaiset huolellisuus- ja 

raportointivelvollisuudet on täytettävä myös niiden henkilöiden osalta, joiden 

verotuksellinen asuinvaltio on Euroopan unionin ulkopuolella. Täten direktiivin 

täsmälliset ja yksityiskohtaiset, finanssilaitosten EU-jäsenvaltiossa olevien tilin-

haltijoiden tutkimis-, tunnistamis- ja raportointivelvoitteet on kansallisessa lain-

säädännössä säädetty koskemaan kaikkia tilinhaltijoita (wider approach). Tällä 

VML 17 c §:n viittauksella varmistetaan yhdenmukainen tulkinta ja se, että fi-

nanssilaitoksilta vaadittavat menettelyt koskevat kaikkia sen tilinhaltijoita. Tä-

män ohjeen lukuun 2 on koottu direktiivin ja kansallisten voimaanpanolakien 

mukaiset lainsäädäntövelvoitteet huomioiden kansallisissa voimaanpanolaeis-

sa ratkaistut kansalliset optiot, erityisesti wider approach. 

VML 17 b ja c §:n mukaan Verohallinto antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita 

huolellisuusmenettelyn soveltamisesta ja annettavista tiedoista. Ohjeen luvus-

sa 3 on lain edellyttämiä Verohallinnon tulkintaohjeita. Näissä ohjeissa on 

myös huomioitu direktiivin edellytys siitä, että Suomen on käytettävä direktiivin 

täytäntöönpanossa OECD:n laatimia standardin kommentaareja. 

 

FATCA 

Suomi on tehnyt Yhdysvaltain kanssa ns. FATCA-sopimuksen (SopS 25/2015). 

Sopimuksen mukaan suomalaisten finanssilaitosten on tutkittava ja tunnistetta-

va, onko tilinhaltijalla Yhdysvaltoihin viittaavia tunnusmerkkejä ja tarvittaessa 

ilmoitettava Verohallinnolle vuosi-ilmoituksella määriteltyjen yhdysvaltalaisten 

henkilöiden tiedot sopimuksessa sovitussa laajuudessa. Tiedot oli ensimmäistä 

kertaa ilmoitettava 30.4.2015. Huolellisuusmenettelyt ja raportointi vastaavat 

hyvin pitkälle CRS:n ja DAC2:n velvoitteita. Standardi perustuu Yhdysvaltain 

FATCA-säännöstöön. Standardissa on muutettu Yhdysvaltain kansallisen 

säännöstön määritelmät monikansalliseen ympäristöön soveltuvaksi. Lisäksi 

http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_paatokset/2016/Verohallinnon_paatos_finanssitileja_kosk(39787)
https://www.vero.fi/download/CRS_ja_DAC2_Yhteisskeema_soveltamisohje/%7BBDD93F28-B43A-48C1-BF9B-103664989E81%7D/12160
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siitä on poistettu eräitä vain Yhdysvaltoihin liittyviä erityispiirteitä. 

Finanssilaitoksille, jotka ovat olleet FATCA-velvollisia ja tuntevat FATCAn huo-

lellisuus- ja raportointivaatimukset, CRS:n ja DAC2:n vaatimukset ovat suurelta 

osin tuttuja. Käsitteet voivat osin olla hieman erilaisia johtuen erilaisesta taus-

tasta. Käsitteiden sisällöt ovat kuitenkin yleensä samankaltaiset. FATCA-

sopimuksen velvoitteiden kansallisessa täytäntöönpanossa ja Verohallinnon 

ohjeessa on hallituksen esityksen mukaisesti huomioitu mahdollisimman paljon 

CRS:n ja DAC2:n vaatimuksia. Finanssilaitosten on kuitenkin aina CRS- ja 

DAC2-velvoitteiden osalta noudatettava niitä koskevia lakeja ja tässä ohjeessa 

olevia täsmentäviä ohjeita. Vastaavasti FATCAn osalta on noudatettava ko. 

lainsäädäntöä ja Verohallinnon ohjeita. 

 

CRS:n/DAC2:n ja FATCAn keskeisiä eroja 

Finanssilaitosten on syytä huomioida menettelyissään CRS:n/DAC2:n ja FAT-

CAn vaatimusten väliset keskeiset eroavaisuudet: 

Aiemman asiakkaan uusi tili 

• Molemmissa lähtökohtainen ajatus on, että aina kun uusi tili avataan, 

on asiakkaan tutkimisessa ja tunnistamisessa noudatettava uuden tilin 

menettelyä. CRS:ssä/DAC2:ssa aiemman tilinhaltijan avaamia uusia ti-

lejä voidaan vain hyvin rajoitetussa tilanteessa käsitellä ns. vanhoina ti-

leinä. Lähinnä kyse on teknisistä tms. tilinavauksista, joissa muu lain-

säädäntö ei edellytä finanssilaitoksen pyytävän tai saavan mitään lisä-

tietoja asiakkaaltaan (tai tekevän mitään uusia sopimuksia). 

• FATCA-sopimuksessa ei ole erillisvapautusta tilanteisiin, joissa uuden 

tilin avaa ns. vanha asiakas. Sopimuksessa on kuitenkin sallittu Suo-

men halutessaan käyttää Yhdysvaltojen asiaa koskevassa lainsäädän-

nössä olevia poikkeuksia. Kansallisessa lainsäädännössä on tämä va-

lintamahdollisuus määrätty Verohallinnon tehtäväksi. Verohallinto on 

ohjeessaan sallinut, että finanssilaitokset voivat halutessaan käsitellä, 

Yhdysvaltain lainsäädännössä mainituissa tilanteissa, aiempien tilinhal-

tioiden avaamia uusia tilejä ns. vanhoina tileinä. Tämä poikkeus on osin 

laajempi kuin CRS:n/DAC2:n sallimat poikkeukset.  

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Verohallinnon_ohje_Suomen_ja_Yhdysvaltai
https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_ohjeet/Verohallinnon_ohje_Suomen_ja_Yhdysvaltai
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Passiivisen finanssiyksikön määritelmä 
 

• CRS:ssä/DAC2:ssa on FATCAsta poiketen passiivisen ei-

finanssiyksikön määritelmässä myös sellaiset sijoitusyksiköt, jotka si-

jaitsevat ei-osallistuvassa valtiossa. Tämän vuoksi finanssilaitoksen on 

tutkittava-, tunnistettava ja raportoitava näiden kontrolloivat henkilöt 

samalla tavalla kuin muiden passiivisten ei-finanssilaitosten kontrolloi-

vat henkilöt. 

Kynnysarvot 
 

• CRS:ssä/DAC2:ssa käytännössä ainoat kynnysarvot ovat aiempien yk-

sikkötilien 250 000 USD:n kynnysarvo ja ns. suuriarvoisten tilien 

1 000 000 USD:n kynnysarvo. FATCAssa oli ennen vuotta 2016 Suo-

messa sallittu käyttää useita muita sopimuksen sallimia kynnysarvoja. 

Vuoden 2016 alusta lukien FATCAn kynnysarvot ovat pääasiallisesti 

vastaavia kuin CRS:ssä/DAC2:ssa, mutta finanssilaitosten on toimin-

nassaan kuitenkin huomioitava eräät kynnysarvoihin edelleen liittyvät 

erot. 

Uudet tilit 
 

• Ajankohta uuden tilin osalta on FATCAssa 1.7.2014 ja 

CRS:ssä/DAC2:ssa 1.1.2016. 

• CRS/DAC2 vaatii, että uusien tilien osalta edellytetään lähes aina itse 

annettua todistusta. FATCA:ssa vastaava vaatimus on sopimuksessa, 

mutta Yhdysvaltain lainsäädännössä on eräiltä osin eräitä hieman lie-

vempiä vaatimuksia, jotka ovat olleet sallittuja Suomessa. Erojen merki-

tys on kuitenkin käytännössä vähäinen. 

Kansalaisuus tunnusmerkkinä 
 

• FATCAssa Yhdysvaltojen kansalaisuus on raportoinnin aiheuttava tun-

nusmerkki. CRS:ssä/DAC2:ssa kansalaisuus ei ole tunnusmerkki. 

Puhelinnumero tunnusmerkkinä 
 

• FATCAssa U.S. puhelinnumero on tunnusmerkki. CRS:ssä/DAC2:ssa 

ulkomainen puhelinnumero ei ole tunnusmerkki. 
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Ei-raportoivat finanssilaitokset 
 

• CRS:ssä/DAC2:ssa ei ole jaettu ei-raportoivia finanssilaitoksia kahteen 

ryhmään (vapautetut tosiasialliset etuuden omistajat ja finanssilaitokset, 

jotka täyttävät vaatimukset voimassaolevia verosäännöksiä noudatta-

viksi katsottuina ulkomaisina finanssilaitoksina) FATCAn tavoin. Käy-

tännössä tällä ei ole olennaista merkitystä. 

• CRS:ssä/DAC2:ssa ei-raportoivien finanssilaitosten ryhmiä on FATCAa 

vähemmän. Erilaisen tarkoituksen ja vähäisempien kynnysarvojen 

vuoksi CRS:ssä/DAC2:ssa ei ole seuraavia ryhmiä: 

• Finanssilaitokset, joilla on vain vähäarvoisia tilejä 

• Verosopimuksen mukaan vaatimukset täyttävät eläkerahastot 

• Paikallispankit 

• Finanssilaitokset, joilla on paikallinen asiakaspohja 

• Vapautettujen tosiasiallisten etuuden omistajien kokonaan omis-

tamat sijoitusyksiköt 

• Sponsoroidut sijoitusyksiköt ja kontrolloidut ulkomaiset yhteisöt 

(väliyhteisöt) 

• Sponsoroidut harvojen omistuksessa olevat sijoitusvälineet 

• Sijoitusneuvojat ja sijoitustoiminnan hoitajat 

Finanssilaitosten rekisteröityminen 
 

• FATCAssa finanssilaitosten on rekisteröidyttävä Yhdysvaltain 

verohallinnon (IRS) ylläpitämään ns. FATCA-rekisteriin ja käy-

tettävä IRS:n myöntämää GIIN-tunnistetta. CRS:ssä/DAC2:ssa 

ei ole erillistä rekisteröitymistä. GIIN-tunnistetta voidaan kuiten-

kin käyttää Suomessa vuosi-ilmoittamisessa ja hyödyntää itse 

annetuissa todistuksissa. 
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Eräät CRS:n/DAC2:n ja FATCAn luonteeseen kuuluvat erityismääritelmät 
 

• Erilaisen luonteensa ja taustansa vuoksi CRS:ssä/DAC2:ssa ja FAT-

CAssa on eräitä toisistaan poikkeavia käsitteitä, jotka finanssilaitosten 

on toiminnassaan huomioitava. Eroilla ei ole käytännössä olennaista 

merkitystä, mutta ne on syytä tiedostaa. 

• Esimerkiksi seuraavia käsitteitä: 

• ei-osallistuva finanssilaitos on ainoastaan FATCAssa 

• ei-osallistuva valtio on ainoastaan CRS:ssä/DAC2:ssa 

• raportoitava henkilö on CRS:ssä/DAC2:ssa muu kuin suomalai-

nen ja FATCAssa yhdysvaltalainen (ml. Yhdysvaltain kansalai-

set ja yhdysvaltalaisten henkilöiden kontrolloimat yksiköt) 

• eräät Yhdysvaltain kansallisesta lainsäädännöstä ja 

CRS:n/DAC2:n omasta toimintaympäristöstään tulevat käsitteet 
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2 YHTEISTÄ TIETOJENVAIHTOA JA SIIHEN LIITTYVIÄ 

HUOLELLISUUSSÄÄNTÖJÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN 

VELVOITTEET 
 
Tässä luvussa ovat Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaiset 
CRS:n ja DAC2:n velvoitteet, joita finanssilaitosten tulee noudattaa. Lainsää-
dännön mukaiset velvoitteet tulevat direktiivistä, direktiivin voimaanpanolaista 
sekä verotusmenettelylain 17 b ja c §:stä.  

2.1 I jakso: Yleiset raportointivaatimukset 
 
A. Jollei C–E kohdasta muuta johdu, kunkin raportoivan finanssilaitoksen 

on raportoitava seuraavat tiedot kustakin tällaisessa raportoivassa fi-
nanssilaitoksessa olevasta raportoitavasta tilistä: 

 
1.  jokaisen sellaisen raportoitavan henkilön nimi, osoite, asuinvaltio(t), 

verotunniste(et) ja syntymäaika- ja paikka (jos kyseessä on luonnol-
linen henkilö), joka on tilinhaltija, ja jos kyseessä on yksikkö, joka 
on tilinhaltija ja jossa tunnistetaan olevan yksi tai useampi raportoi-
tava kontrolloiva henkilö, tämän yksikön nimi, osoite, asuinvaltio(t) 
ja verotunniste(et) sekä jokaisen raportoitavan henkilön nimi, osoi-
te, asuinvaltio(t), verotunniste(et) sekä syntymäaika- ja paikka; 

 
2. tilinumero (tai sen puuttuessa sitä tehtävältään vastaava tieto); 

 
3. raportoivan finanssilaitoksen nimi ja y-tunnus; 

 
4. tilin saldo tai arvo (mukaan lukien käteisarvovakuutussopimuksen tai 

elinkorkosopimuksen osalta käteisarvo tai takaisinostoarvo) kalente-
rivuoden lopussa, tai tieto tilin sulkemisesta, jos tili suljettiin kalente-
rivuoden aikana; 

 

5.  Säilytystilin osalta: 
 

a) koron kokonaisbruttomäärä, osingon kokonaisbruttomäärä ja 
tilillä pidettyihin varoihin liittyen syntyneen muun tulon koko-
naisbruttomäärä, kussakin tapauksessa maksettuna tai hyvi-
tettynä tilille (tai tiliin liittyen) kalenterivuoden aikana; ja 

 
b) finanssivarojen myynnistä tai lunastuksesta tilille maksettu tai 

hyvitetty kokonaisbruttotulo sen kalenterivuoden aikana, jon-
ka osalta raportoiva finanssilaitos toimi säilytyksenhoitajana, 
välittäjänä, nimellisomistajana tai muutoin tilinhaltijan asia-
miehenä; 

 



12 / 157 
 

 

6. talletustilin osalta tilille kalenterivuoden aikana suoritetun tai hyvite-
tyn koron kokonaisbruttomäärä; ja 

 
7. sellaisen tilin osalta, jota ei kuvata A kohdan 5 tai 6 alakohdassa, 

tilinhaltijalle tilin osalta kalenterivuoden aikana maksettu tai hyvi-
tetty kokonaisbruttomäärä, jonka osalta raportoiva finanssilaitos 
on velvoittautunut (sopimuksen perusteella velvollinen antamaan 
etuja tai maksamaan suorituksia tilinhaltijalle, käytännössä esi-
merkiksi pääomaosuudet ja määritellyt vakuutukset) tai velallinen 
(käytännössä esimerkiksi velkaosuudet), mukaan lukien tilinhalti-
jalle kalenterivuoden aikana maksettujen lunastusmaksujen yh-
teismäärä. 

 
B. Raportoitavissa tiedoissa on ilmoitettava valuutta, jossa tili on noteerattu 

(valuutta, jossa tili raportoidaan tilinhaltijalle). 
 
C. Aiemman tilin tilinhaltijan verotunnistetta (verotunnisteita) ja syntymäai-

kaa ei tarvitse raportoida, mikäli raportoivalla finanssilaitoksella ei ole 
kyseisiä tietoja, eikä raportoivan finanssilaitoksen ole tarvinnut kerätä 
niitä voimassa olleen kansallisen lainsäädännön nojalla. Raportoivan 
finanssilaitoksen kuitenkin edellytetään pyrkivän kohtuullisin keinoin 
hankkimaan verotunniste (verotunnisteet) ja syntymäaika aiempien tili-
en osalta sitä vuotta seuraavan toisen kalenterivuoden loppuun men-
nessä, jona aiemmat tilit on tunnistettu raportoitaviksi tileiksi. 

 
D. Verotunnistetta ei tarvitse ilmoittaa, jos tilinhaltijan asuinvaltio ei myönnä 

tilinhaltijalle verotunnistetta. 

 

E. Syntymäpaikkaa koskevia tietoja ei tarvitse ilmoittaa, paitsi jos rapor-
toivan finanssilaitoksen edellytetään muutoin Suomen lainsäädän-
nön nojalla hankkivan ja ilmoittavan kyseiset tiedot ja ne ovat saata-
villa raportoivan finanssilaitoksen ylläpitämissä sähköisesti hakukel-
poisissa tiedoissa. 

 

Verohallinto on antanut päätöksen A35/200/2016 finanssitilejä 
koskevasta tiedonantovelvollisuudesta sekä vuosi-
ilmoitusohjeen, joissa säädetään tarkemmin, miten ja milloin 
edellä mainitut tiedot on annettava Verohallinnolle. 

 

2.2 II jakso Yleiset huolellisuusvaatimukset 
 
A. Tiliä käsitellään raportoitavana tilinä siitä päivästä alkaen, jona se on 

tunnistettu raportoitavaksi ja tiliä koskevat tiedot on raportoiva vuosit-
tain sitä vuotta seuraavana kalenterivuonna, johon tiedot liittyvät. 

 
B. Tilin saldo tai arvo on määritettävä kalenterivuoden viimeisen päivän 

mukaan. 
 
C. Kyseinen saldo tai arvo on määritettävä sen raportointijakson viimeisen 

https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Verohallinnon_paatokset/2016/Verohallinnon_paatos_finanssitileja_kosk(39787)
https://www.vero.fi/download/CRS_ja_DAC2_Yhteisskeema_soveltamisohje/%7BBDD93F28-B43A-48C1-BF9B-103664989E81%7D/12160
https://www.vero.fi/download/CRS_ja_DAC2_Yhteisskeema_soveltamisohje/%7BBDD93F28-B43A-48C1-BF9B-103664989E81%7D/12160
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päivän mukaan, joka loppuu kyseisen kalenterivuoden päättyessä tai 
kuluessa. 

 
D. Raportoiva finanssilaitos voi käyttää palveluntarjoajaa tietojenvaihto- ja 

huolellisuusvelvoitteidensa hoitamisessa. Se kuitenkin vastaa aina itse 
siitä, että lakisääteiset velvoitteet on hoidettu. 

 
E. Raportoiva finanssilaitos voi soveltaa uusia tilejä koskevia huolelli-

suusmenettelyjä aiempiin tileihin ja suuriarvoisia tilejä koskevia huo-
lellisuusmenettelyjä vähäarvoisiin tileihin. Tällöin kuitenkin aiempiin 
tileihin muutoin sovellettavia sääntöjä on edelleen noudatettava. 

 
 

2.3 III jakso Aiempia henkilötilejä koskevat huolellisuusme-

nettelyt 
 
A. Seuraavia menettelyjä sovelletaan aiempien henkilötilien tutkimisessa ja 

tunnistamisessa. 
 
 
B. Vähäarvoiset tilit. Seuraavia menettelyjä sovelletaan vähäarvoisiin 

tileihin. 
 

1.  Osoite asuinvaltiossa. Jos raportoivan finanssilaitoksen arkisto-
tiedoissa on asiakirjanäyttöön perustuva henkilötilin haltijan voi-
massa oleva osoite asuinvaltiossa, raportoiva finanssilaitos voi 
käsitellä henkilötilin haltijaa osoitteen mukaisessa valtiossa vero-
tuksellisesti asuvana. 

 
2.  Sähköinen arkistohaku. Jos raportoivan finanssilaitoksen arkis-

totiedoissa ei ole asiakirjanäyttöön perustuvaa henkilötilin haltijan 
voimassa olevaa osoitetta asuinvaltiossa, raportoivan finanssilai-
toksen on tutkittava sillä oleva sähköisesti hakukelpoinen tieto 
seuraavien tunnusmerkkien osalta ja sovellettava B kohdan 3–6 
alakohtaa: 

 
a) tilinhaltijan tunnistaminen raportoitavassa  

valtiossa asuvaksi; 
 

b) voimassa oleva postiosoite tai osoite raportoitavassa asuinval-
tiossa (mukaan lukien postilokero-osoite); 

 
c) yksi tai useampi puhelinnumero raportoitavassa valtiossa eikä 

puhelinnumeroa Suomessa; 
 

d) (muut kuin talletustiliä koskevat) pysyväisohjeet varojen siirrosta 
raportoitavassa valtiossa ylläpidetylle tilille; 

 
e) nykyisin voimassa oleva asianajovaltakirja tai allekirjoitusval-

tuus myönnettynä henkilölle, jolla on osoite raportoitavassa 
valtiossa; tai 
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f) postinsäilytysohje tai c/o-osoite raportoivassa valtiossa, jos 
raportoivan finanssilaitoksen arkistotiedoissa ei ole muuta 
osoitetta tilinhaltijalle. 

 
3.  Jos sähköisessä haussa ei löydetä mitään B kohdan 2 alakohdas-

sa lueteltuja tunnusmerkkejä, mitään lisätoimia ei tarvita ennen 
kuin olosuhteissa tapahtuu muutos, jonka seurauksena tiliin lii t-
tyy yksi tai useampi tunnusmerkki tai tili muuttuu suuriarvoi-
seksi tiliksi. 

 
4.  Jos sähköisessä haussa löydetään B kohdan 2 alakohdan a–e ala-

kohdassa lueteltuja tunnusmerkkejä tai jos olosuhteissa tapahtuu 
muutos, jonka seurauksena tiliin liittyy yksi tai useampi tunnusmerk-
ki, raportoivan finanssilaitoksen on käsiteltävä tilinhaltijaa sellaisissa 
valtioissa verotuksellisesti asuvana, jonka osalta on tunnistettu tun-
nusmerkki. 

 
5.  Jos sähköisessä haussa paljastuu postinsäilytysohje tai c/o-osoite 

eikä tilinhaltijalle tunnisteta muuta osoitetta eikä mitään B kohdan 2 
alakohdan a–e alakohdassa lueteltua tunnusmerkkiä, raportoivan fi-
nanssilaitoksen on sovellettava C kohdan 2 alakohdassa kuvattua 
paperiarkistohakua tai yritettävä hankkia tilinhaltijalta itse annettu to-
distus tai asiakirjanäyttöä kyseisen tilinhaltijan asuinvaltion (-
valtioiden) määrittämiseksi. Jos paperiarkistohaussa ei pystytä mää-
rittämään tunnusmerkkejä eikä itse annettua todistusta tai asiakirja-
näyttöä saada, raportoivan finanssilaitoksen on raportoitava tili do-
kumentoimattomana tilinä. 

 
6.  Raportoivan finanssilaitoksen ei kuitenkaan tarvitse käsitellä tilinhal-

tijaa raportoitavassa valtiossa asuvana, jos: 
 

a) tilinhaltijatietoihin sisältyy voimassa oleva postiosoite tai osoi-
te raportoitavassa asuinvaltiossa tai yksi tai useampi puhe-
linnumero raportoitavassa valtiossa (eikä puhelinnumeroa 
Suomessa) tai pysyväisohjeet (muun finanssitilin kuin talle-
tustilin osalta) varojen siirrosta jossakin raportoitavassa val-
tiossa ylläpidetylle tilille, ja raportoiva finanssilaitos hankkii 
tai se on aiemmin tutkinut ja sillä on arkistotieto: 

 
i) itse annetusta todistuksesta tilinhaltijalta, että tilinhaltijan 

asuinvaltio on yksinomaan Suomi; ja 
 

ii) asiakirjanäytöstä, josta käy ilmi tilinhaltijan ei-raportoitava 
status. 

b) tilinhaltijatietoihin sisältyy nykyisin voimassa oleva asianajo-
valtakirja tai allekirjoitusvaltuus myönnettynä henkilölle, jolla 
on osoite kyseisessä raportoitavassa valtiossa; ja raportoiva 
finanssilaitos hankkii tai se on aiemmin tutkinut ja sillä on ar-
kistossa tieto: 

 
i) itse annetusta todistuksesta tilinhaltijalta, että tilinhaltijan 
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asuinvaltio on yksinomaan Suomi; tai 
 

ii) asiakirjanäytöstä, josta käy ilmi tilinhaltijan ei-raportoitava 
status. 

 
C. Suuriarvoisten tilien laajennettu tutkimismenettely. Seuraavaa laa-

jennettua menettelyä sovelletaan suuriarvoisiin tileihin. 
 

1.  Sähköinen arkistohaku. Raportoivan finanssilaitoksen on suuriar-
voisten tilien osalta tutkittava sillä oleva sähköisesti hakukelpoinen 
tieto B kohdan 2 alakohdassa kuvattujen tunnusmerkkien osalta. 

 
2.  Paperiarkistohaku. Jos raportoivan finanssilaitoksen sähköisesti 

hakukelpoisiin tietokantoihin sisältyy kentät kaikkia C kohdan 3 
alakohdassa kuvattuja tietoja ja niiden poimintaa varten, pape-
riarkistohakua ei vaadita sen lisäksi. Jos sähköiset tietokannat ei-
vät poimi kaikkia näitä tietoja, raportoivan finanssilaitoksen on 
suuriarvoisen tilin osalta tutkittava myös asiakkaan nykyinen kan-
tatiedosto ja, siltä osin kuin ne eivät sisälly asiakkaan nykyiseen 
kantatiedostoon, seuraavat tiliin liittyvät ja raportoivan finanssilai-
toksen viimeisten viiden vuoden aikana hankkimat asiakirjat B 
kohdan 2 alakohdassa kuvattujen tunnusmerkkien osalta: 

 
a) viimeisin tilin osalta kerätty asiakirjanäyttö; 

 
b) viimeisin tilinavaussopimus tai -dokumentaatio; 

 
c) raportoivan finanssilaitoksen rahanpesun estämistä tai asia-

kastunnistusta koskevan AML/KYC-menettelyn (Anti-Money 
Laundering, rahanpesun estäminen; Know Your Customer, 
tunne asiakkaasi eli asiakkaan henkilöllisyyden tarkistami-
nen) mukaan tai muihin sääntelytarkoituksiin hankkima vii-
meisin dokumentaatio; 

 
d) kaikki nykyisin voimassa olevat asianajovaltakirjat tai allekir-

joitusvaltuuslomakkeet; ja 
 
e) (muut kuin talletustiliä koskevat) nykyiset voimassa olevat 

pysyväisohjeet varojen siirrosta. 
 

 

 

3. Poikkeus, jos tietokannat sisältävät riittävät tiedot. Raportoivan 
finanssilaitoksen ei tarvitse tehdä C kohdan 2 alakohdassa ku-
vattua paperiarkistohakua, jos sen sähköisesti hakukelpoisiin 
tietoihin sisältyvät seuraavat: 

 
a) tilinhaltijan asuinvaltio (direktiivin suomenkielisessä versiossa lu-

kee: ”Tilinhaltijan kansallisuus- tai kotipaikkastatus”. Sillä tarkoite-
taan asuinvaltiota, kuten esimerkiksi direktiivin englanninkielisestä 
versiosta ilmenee (”Account Holder’s residence status”)); 
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b) raportoivan finanssilaitoksen arkistotiedoissa nykyisin oleva 

tilinhaltijan osoite asuinvaltiossa ja postiosoite; 
 

c) raportoivan finanssilaitoksen arkistossa nykyisin oleva(t) t i-
linhaltijan puhelinnumero(t) (jos niitä on); 

 
d) kun kyseessä on muu finanssitili kuin talletustili, onko ole-

massa pysyväisohjeita tilillä olevien varojen siirrosta toiselle 
tilille (mukaan lukien tili raportoivan finanssilaitoksen toises-
sa sivuliikkeessä tai toisessa finanssilaitoksessa); 

 
e) onko tilinhaltijan osalta olemassa nykyinen c/o-osoite tai postin-

säilytysohje; ja 
 

f) onko tiliä varten asianajovaltakirja tai allekirjoitusvaltuus. 
 

4. Asiakasvastaavalle tehtävä tosiasiallista tietoa koskeva kysely. 
Edellä kuvattujen sähköisten ja paperiarkistohakujen lisäksi ra-
portoivan finanssilaitoksen on käsiteltävä raportoitavana tilinä 
suuriarvoista tiliä, joka on osoitettu asiakasvastaavalle (mukaan 
lukien finanssitili, joka on yhdistetty tällaisen suuriarvoisen tilin 
kanssa), jos asiakasvastaavalla on tosiasiallinen tieto siitä, että 
tilinhaltija on raportoitava henkilö. 

 
 

5.  Tunnusmerkkien löytymisen vaikutus. 
 

a) Jos edellä kuvatussa suuriarvoisten tilien laajennetussa tutki-
misessa ei löydetä mitään B kohdan 2 alakohdassa lueteltuja 
tunnusmerkkejä eikä tiliä tunnisteta C kohdan 4 alakohdassa 
tarkoitetun raportoitavan henkilön pitämäksi, mitään lisätoimia 
ei vaadita ennen kuin olosuhteissa tapahtuu muutos, jonka 
seurauksena tiliin liittyy yksi tai useampi tunnusmerkki. 

 
b) Jos yllä kuvatussa suuriarvoisten tilien laajennetussa tutkimi-

sessa löydetään B kohdan 2 alakohdan a–e alakohdassa lue-
teltuja tunnusmerkkejä tai jos olosuhteissa tapahtuu muutos, 
jonka seurauksena tiliin liittyy yksi tai useampi tunnusmerkki, 
raportoivan finanssilaitoksen on käsiteltävä tiliä raportoitavana 
tilinä kunkin sellaisen raportoitavan valtion osalta, josta on 
tunnistettu tunnusmerkki, paitsi jos se päättää soveltaa B 
kohdan 6 alakohtaa ja jokin mainitun kohdan poikkeuksista 
soveltuu kyseisen tilin osalta. 

 
c)  Jos edellä kuvatussa suuriarvoisten tilien laajennetussa tutkimi-

sessa paljastuu postinsäilytysohje tai c/o-osoite eikä tilinhaltijalle 
tunnisteta muuta osoitetta eikä mitään B kohdan 2 alakohdan 
a–e alakohdassa lueteltua tunnusmerkkiä, raportoivan finanssi-
laitoksen on hankittava tilinhaltijalta itse annettu todistus tai 
asiakirjanäyttöä kyseisen tilinhaltijan asuinvaltioiden määrittämi-
seksi. Jos raportoiva finanssilaitos ei pysty hankkimaan itse an-
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nettua todistusta tai asiakirjanäyttöä, raportoivan finanssilaitok-
sen on raportoitava tili dokumentoimattomana tilinä. 

 
6.  Jos aiempi henkilötili ei ole suuriarvoinen tili 31.12.2015, mutta muut-

tuu suuriarvoiseksi tiliksi jonkin myöhemmän kalenterivuoden vii-
meisenä päivänä, raportoivan finanssilaitoksen on saatettava tiliä 
koskevat C kohdassa kuvatut laajennetut tutkimismenettelyt loppuun 
sitä vuotta seuraavan kalenterivuoden aikana, jona tili muuttuu suu-
riarvoiseksi tiliksi. Jos tili tämän tutkimisen perusteella tunnistetaan 
raportoitavaksi tiliksi, raportoivan finanssilaitoksen on raportoitava 
vaaditut tiedot tilistä siltä vuodelta, jona tili tunnistetaan raportoita-
vaksi tiliksi, ja myöhemmiltä vuosilta vuosittain, paitsi jos tilinhaltija 
lakkaa olemasta raportoitava henkilö. 

 
7. Kun raportoiva finanssilaitos soveltaa C kohdassa kuvattuja laa-

jennettuja tutkimismenettelyjä suuriarvoiseen tiliin, se ei ole vel-
vollinen toistamaan näitä menettelyjä muilta osin kuin asiakas-
vastaavalle tehtävän kyselyn osalta (C kohdan 4 alakohta). Poik-
keuksena on dokumentoimaton tili, johon raportoivan finanssilai-
toksen tulee soveltaa laajennettuja tutkimismenettelyjä uudelleen 
vuosittain, kunnes tili ei ole enää dokumentoimaton. 

 
8.  Jos suuriarvoisen tilin osalta tapahtuu olosuhteiden muutos, jonka 

seurauksena tiliin liittyy yksi tai useampi B kohdan 2 alakohdassa 
kuvattu tunnusmerkki, raportoivan finanssilaitoksen on käsiteltävä 
tiliä raportoitavana tilinä kunkin sellaisen valtion osalta, josta on 
tunnistettu tunnusmerkki, paitsi jos se päättää soveltaa B kohdan 
6 alakohtaa ja jokin mainitun alakohdan poikkeuksista soveltuu 
kyseisen tilin osalta. 

 
9.  Raportoivan finanssilaitoksen on toteutettava menettely sen varmis-

tamiseksi, että asiakasvastaava tunnistaa kaikki tilin olosuhteissa 
tapahtuvat muutokset. Jos asiakasvastaavalle esimerkiksi ilmoite-
taan, että tilinhaltijalla on uusi postiosoite jossakin raportoitavassa 
valtiossa, raportoivan finanssilaitoksen on käsiteltävä uutta osoitet-
ta olosuhteiden muutoksena, ja jos se päättää soveltaa B kohdan 6 
alakohtaa, sen on hankittava tilinhaltijalta asianmukainen doku-
mentaatio. 

 
D. Aiemman suuriarvoisen henkilötilin tutkiminen on saatettava päätökseen vii-
meistään 31.12.2016. 
 
E. Aiempia henkilötilejä, jotka on tunnistettu raportoitaviksi tileiksi, on 

käsiteltävä raportoitavina tileinä kaikkina myöhempinä vuosina, paitsi 
jos tilinhaltija lakkaa olemasta raportoitava henkilö. 
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2.4 IV jakso: Uusia henkilötilejä koskevat huolellisuusme-

nettelyt 
 
Seuraavia menettelyjä sovelletaan raportoitavien tilien tunnistamiseksi  uu-
sien henkilötilien joukosta. 
 
A. Raportoivan finanssilaitoksen on uusien henkilötilien osalta hankittava 

tilinavauksen yhteydessä itse annettu todistus, joka voi olla osa ti-
linavausdokumentaatiota, joka sallii raportoivan finanssilaitoksen määrit-
tää tilinhaltijan asuinvaltiot ja vahvistaa tällaisen itse annetun todistuksen 
luotettavuuden niiden tietojen perusteella, jotka raportoiva finanssilaitos 
on hankkinut tilinavauksen yhteydessä, mukaan lukien rahanpesun es-
tämistä tai asiakkaan tunnistamista koskevan menettelyn (AML/KYC) 
mukaisesti kerätty dokumentaatio. 

 
B. Jos itse annettu todistus vahvistaa, että tilinhaltijan asuinvaltio on rapor-

toitava valtio, raportoivan finanssilaitoksen on käsiteltävä tiliä raportoi-
tavana tilinä ja itse annetun todistuksen on myös sisällettävä tilinhalti-
jan verotunniste kunkin tällaisen raportoitavan valtion osalta (jollei I jak-
son D kohdasta muuta johdu) sekä syntymäaika. 

 
C. Jos uuden henkilötilin osalta tapahtuu olosuhteissa muutos, jonka 

vuoksi raportoiva finanssilaitos tietää tai sillä on syy tietää, että alkupe-
räinen itse annettu todistus on virheellinen tai epäluotettava, raportoiva 
finanssilaitos ei voi käyttää alkuperäistä itse annettua todistusta ja sen 
täytyy hankkia luotettava itse annettu todistus, joka ratkaisee tilinhalti-
jan asuinvaltion (asuinvaltiot). 

 

2.5 V jakso: Aiempia yksikkötilejä koskevat huolellisuus-

menettelyt 
 
Seuraavia menettelyjä sovelletaan raportoitavien tilien tunnistamisek-
si aiempien yksikkötilien joukosta. 
 
A.  Yksikkötilit, joita ei tarvitse tutkia, tunnistaa tai raportoida. Jollei 

raportoiva finanssilaitos toisin valitse, joko kaikkien aiempien yksikköti-
lien osalta tai erikseen minkä tahansa tällaisten yksikkötilien selvästi 
tunnistetun ryhmän osalta, aiempaa yksikkötiliä, jonka kokonaissaldo 
tai -arvo ei ylitä määrää, joka vastaa 250 000 USD, 31.12.2015, ei tar-
vitse tutkia, tunnistaa tai raportoida raportoitavana tilinä ennen kuin ko-
konaissaldo tai -arvo ylittää kyseisen määrän jonkin myöhemmän ka-
lenterivuoden viimeisenä päivänä. 

 
B. Tutkittavat yksikkötilit. Aiempi yksikkötili, jonka tilinhaltijan tilien yh-

teenlaskettu saldo tai arvo ylittää 31.12.2015 määrän, joka vastaa 
250 000 USD, ja aiempi yksikkötili, joka ei 31.12.2015 ylitä 250 000 
USD, mutta jonka tilinhaltijan tilien kokonaissaldo tai -arvo ylittää ky-
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seisen määrän jonkin myöhemmän kalenterivuoden viimeisenä päivä-
nä, täytyy tutkia D kohdassa esitettyjen menettelyjen mukaisesti. 

 
C. Yksikkötilit, joista on raportoitava. Edellä B kohdassa kuvattujen 

aiempien yksikkötilien osalta on raportoitavina tileinä käsiteltävä vain 
niitä, joita pitää yksi tai useampi yksikkö, joka on raportoitava henkilö, 
tai passiivinen ei-finanssiyksikkö, jossa on yksi tai useampi raportoita-
va kontrolloiva henkilö. 

 
D. Tutkimismenettelyt niiden yksikkötilien tunnistamiseksi, joista on 

raportoitava. Raportoivan finanssilaitoksen on sovellettava B kohdas-
sa kuvattujen aiempien yksikkötilien osalta seuraavia tutkimismenette-
lyjä sen määrittämiseksi, pitääkö tiliä yksi tai useampi raportoitava 
henkilö tai passiivinen ei-finanssiyksikkö, jossa on yksi tai useampi ra-
portoitava kontrolloiva henkilö: 

 
1.  Määritetään, onko yksikkö raportoitava henkilö. 

 
a)  Tutkitaan finanssilaitosta koskevien lakien tai määräysten edel-

lyttämät ja asiakassuhdetarkoituksia varten säilytetyt tiedot 
(mukaan lukien rahanpesun estämistä tai asiakkaan tunnista-
mista koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätty do-
kumentaatio) sen määrittämiseksi, osoittavatko ne tilinhaltijan 
asuinvaltion olevan raportoitava valtio. Tietoihin, jotka osoit-
tavat tilinhaltijan asuvan raportoitavassa valtiossa, kuuluu 
tässä yhteydessä perustamis- tai organisointipaikka tai val-
tiossa sijaitseva osoite. 

 
b) Jos tiedot osoittavat, että tilinhaltijan asuinpaikka on raportoi-

tavassa valtiossa, raportoivan finanssilaitoksen on käsiteltä-
vä tiliä raportoitavana tilinä, paitsi jos se hankkii tilinhaltijalta 
itse annetun todistuksen tai hallussaan olevien tai julkisesti 
saatavilla olevien tietojen perusteella kohtuudella määrittää, 
ettei tilinhaltija ole raportoitava henkilö. 

 
2. Määritetään, onko yksikkö passiivinen ei-finanssiyksikkö, 

jossa on yksi tai useampi raportoitava kontrolloiva henkilö. 
Raportoivan finanssilaitoksen on uuden yksikkötilin (mukaan lu-
kien yksikkö, joka on raportoitava henkilö) osalta määritettävä, 
onko tilinhaltija passiivinen ei-finanssiyksikkö, jossa on yksi tai 
useampi raportoitava kontrolloiva henkilö. Jos yksikin passiivisen 
ei-finanssiyksikön kontrolloivista henkilöistä on raportoitava hen-
kilö, tiliä on käsiteltävä raportoitavana tilinä. Näitä määrityksiä 
tehdessään raportoivan finanssilaitoksen on seurattava D kohdan 
2 alakohdan a–c alakohdassa olevia ohjeita tilanteen mukaan 
tarkoituksenmukaisimmassa järjestyksessä. 

 
a) Määritetään, onko tilinhaltija passiivinen ei-

finanssiyksikkö. Määrittäessään sitä, onko tilinhaltija passii-
vinen ei-finanssiyksikkö, raportoivan finanssilaitoksen on 
hankittava tilinhaltijalta itse annettu todistus sen statuksen 
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vahvistamiseksi, paitsi jos sillä on hallussaan olevia tai julki-
sesti saatavilla olevia tietoja, joiden perusteella se voi koh-
tuudella määrittää, että tilinhaltija on aktiivinen ei-
finanssiyksikkö tai VIII jakson A kohdan 6 alakohdan b ala-
kohdassa kuvattu muu finanssilaitos kuin sijoitusyksikkö, joka 
ei ole osallistuvan valtion finanssilaitos. 

 
b) Määritetään tilinhaltijan kontrolloivat henkilöt. Tilinhaltijan 

kontrolloivia henkilöitä määrittäessään raportoiva finanssilai-
tos voi käyttää tietoja, jotka on kerätty ja säilytetty rahanpe-
sun estämistä tai asiakkaan tunnistamista koskevan menette-
lyn (AML/KYC) mukaisesti. 

 
c)  Määritetään, onko passiivisen ei-finanssilaitoksen kontrolloiva 

henkilö raportoitava henkilö. Määrittäessään, onko passiivisen 
ei-finanssilaitoksen kontrolloiva henkilö raportoitava henkilö, rapor-
toiva finanssilaitos voi käyttää: 

 
i) tietoja, jotka on kerätty ja säilytetty rahanpesun estämis-

tä tai asiakkaan tunnistamista koskevan menettelyn 
(AML/KYC) mukaisesti, kun kyseessä on aiempi yksik-
kötili, jota pitää yksi tai useampi ei-finanssiyksikkö ja 
jonka kokonaissaldo tai -arvo ei ylitä 1 000 000 USD; tai 

 
ii) itse annettua todistusta tilinhaltijalta tai kontrolloivalta henki-

löltä siinä valtiossa (valtioissa), joka on kontrolloivan hen-
kilön asuinvaltio. 

 
E. Tutkimisajankohta ja aiempiin yksikkötileihin sovellettavat lisämenet-
telyt. 
 

1.  Sellaisten aiempien yksikkötilien tutkiminen, joiden tilinhaltijoiden 
tilien kokonaissaldo tai -arvo ylittää 250 000 USD, 31.12.2015, on 
saatettava loppuun 31.12.2017. 

 
2.  Sellaisten aiempien yksikkötilien tutkiminen, joiden tilinhaltijoiden 

tilien kokonaissaldo tai -arvo ei ylitä 250 000 USD 31.12.2015 
mutta joiden kokonaissaldo tai -arvo ylittää kyseisen määrän jon-
kin myöhemmän kalenterivuoden viimeisenä päivänä, on saatet-
tava loppuun sitä vuotta seuraavan kalenterivuoden aikana, jona 
yhteenlaskettu saldo tai arvo ylittää kyseisen määrän. 

 
3.  Jos aiemman yksikkötilin olosuhteissa tapahtuu muutos, joka ai-

heuttaa sen, että raportoiva finanssilaitos tietää tai sillä on syy 
tietää, että itse annettu todistus tai muu tiliin liittyvä dokumentaa-
tio on virheellinen tai epäluotettava, raportoivan finanssilaitoksen 
täytyy määrittää tilin status uudelleen D kohdassa esitettyjen 
menettelyjen mukaisesti. 
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2.6 VI jakso: Uusia yksikkötilejä koskevat huolellisuusme-

nettelyt 
 
Seuraavia menettelyjä sovelletaan raportoitavien tilien tunnistamiseksi  uu-
sien yksikkötilien joukosta. 
 
A. Tutkimismenettelyt niiden yksikkötilien tunnistamiseksi, joista on 

raportoitava. Raportoivan finanssilaitoksen on sovellettava uusien yk-
sikkötilien osalta seuraavaa tutkimismenettelyä sen määrittämiseksi, 
pitääkö tiliä yksi tai useampi raportoitava henkilö tai passiivinen ei-
finanssiyksikkö, jossa on yksi tai useampi raportoitava kontrolloiva 
henkilö: 

 

1.  Määritetään, onko yksikkö raportoitava henkilö. 
 

a) Hankitaan itse annettu todistus, joka voi olla osa tilinavausdoku-
mentaatiota, joka sallii raportoivan finanssilaitoksen määrittää ti-
linhaltijan asuinvaltion (asuinvaltiot) ja vahvistaa tällaisen itse 
annetun todistuksen luotettavuuden niiden tietojen perusteella, 
jotka raportoiva finanssilaitos on hankkinut tilinavauksen yhtey-
dessä, mukaan lukien rahanpesun estämistä tai asiakkaan tun-
nistamista koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätty 
dokumentaatio. Jos yksikkö vahvistaa, että sillä ei ole verotuk-
sellista asuinvaltiota, raportoiva finanssilaitos voi käyttää yksikön 
päätoimipaikan osoitetta tilinhaltijan asuinvaltion määrittämiseksi. 

 
b) Jos itse annettu todistus osoittaa, että tilinhaltija asuu rapor-

toitavassa valtiossa, raportoivan finanssilaitoksen on käsitel-
tävä tiliä raportoitavana tilinä, paitsi jos se hallussaan olevien 
tai julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella luotettavas-
ti määrittää, ettei tilinhaltija ole raportoitava henkilö kyseises-
sä valtiossa. 

 
2. Määritetään, onko yksikkö passiivinen ei-finanssiyksikkö, 

jossa on yksi tai useampi raportoitava kontrolloiva henkilö. 
Raportoivan finanssilaitoksen on uuden yksikkötilin (mukaan luki-
en yksikkö, joka on raportoitava henkilö) osalta määritettävä, on-
ko tilinhaltija passiivinen ei-finanssiyksikkö, jossa on yksi tai use-
ampi raportoitava kontrolloiva henkilö. Jos yksikin passiivisen ei-
finanssiyksikön kontrolloivista henkilöistä on raportoitava henkilö, 
tiliä on käsiteltävä raportoitavana tilinä. Näitä määrityksiä tehdes-
sään raportoivan finanssilaitoksen on seurattava D kohdan 2 ala-
kohdan a–c alakohdassa olevia ohjeita tilanteen mukaan tarkoi-
tuksenmukaisimmassa järjestyksessä. 

 
 

a) Määritetään, onko tilinhaltija passiivinen ei-

finanssiyksikkö. Määrittäessään sitä, onko tilinhaltija passii-

vinen ei-finanssiyksikkö, raportoivan finanssilaitoksen on han-
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kittava tilinhaltijalta itse annettu todistus sen aseman vahvis-

tamiseksi, paitsi jos sillä on hallussaan olevia tai julkisesti 

saatavilla olevia tietoja, joiden perusteella se voi luotettavasti 

määrittää, että tilinhaltija on aktiivinen ei-finanssiyksikkö tai 

VIII jakson A kohdan 6 alakohdan b alakohdassa kuvattu muu 

finanssilaitos kuin sijoitusyksikkö, joka ei ole osallistuvan val-

tion finanssilaitos. 

b) Määritetään tilinhaltijan kontrolloivat henkilöt. Tilinhaltijan 
kontrolloivia henkilöitä määrittäessään raportoiva finanssilai-
tos voi käyttää tietoja, jotka on kerätty ja säilytetty rahanpesun 
estämistä tai asiakkaan tunnistamista koskevan menettelyn 
(AML/KYC) mukaisesti. 

 
c) Määritetään, onko passiivisen ei-finanssilaitoksen kontrol-

loiva henkilö raportoitava henkilö. Määrittäessään, onko pas-
siivisen ei-finanssiyksikön kontrolloiva henkilö raportoitava 
henkilö, raportoiva finanssilaitos voi käyttää itse annettua to-
distusta tilinhaltijalta tai kontrolloivalta henkilöltä. 

 
 

2.7 VII jakso: Erityiset huolellisuussäännöt 
 
Seuraavia lisäsääntöjä sovelletaan edellä kuvattuja huolellisuusme-
nettelyjä toteutettaessa: 
 
A. Itse annettujen todistusten ja asiakirjanäytön käyttö. Raportoiva 

finanssilaitos ei voi käyttää itse annettua todistusta tai asiakirjanäyt-
töä, jos se tietää tai sillä on syy tietää, että itse annettu todistus tai 
asiakirjanäyttö on virheellinen tai epäluotettava. 

 
B. Käteisarvovakuutussopimusten tai elinkorkosopimusten edun-

saajina olevien luonnollisten henkilöiden pitämiä finanssitilejä 
koskevat vaihtoehtoiset menettelyt. Raportoiva finanssilaitos voi 
olettaa, että käteisarvovakuutussopimuksen tai elinkorkosopimuk-
sen yksittäinen edunsaaja (muu kuin omistaja), joka saa kuolinta-
paussumman, ei ole raportoitava henkilö, ja voi käsitellä tällaista 
finanssitiliä muuna kuin raportoitavana tilinä, paitsi jos raportoiva 
finanssilaitos tosiasiallisesti tietää tai sillä on syy tietää, että 
edunsaaja on raportoitava henkilö. Raportoivalla finanssilaitoksel-
la on syy tietää, että käteisarvovakuutussopimuksen edunsaaja on 
raportoitava henkilö, jos raportoivan finanssilaitoksen keräämät ja 
edunsaajaan liittyvät tiedot sisältävät III jakson B kohdan mukaisia 
tunnusmerkkejä. Jos raportoiva finanssilaitos tosiasiallisesti tietää 
tai sillä on syy tietää, että edunsaaja on raportoitava henkilö, ra-
portoivan finanssilaitoksen on noudatettava III jakson B kohdassa 
kuvattuja menettelyjä. 
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C. Tilisaldon yhdistäminen ja valuuttasäännöt. 
 

1.  Henkilötilien yhdistäminen. Luonnollisen henkilön pitämien fi-
nanssitilien kokonaissaldon tai -arvon määrittämiseksi raportoi-
van finanssilaitoksen on yhdistettävä kaikki sen tai lähiyksikön yl-
läpitämät tilit, mutta vain siltä osin kuin raportoivan finanssilaitoksen 
tietokonejärjestelmät asiakasnumeron, verotunnisteen tai jonkin 
muun tiedon perusteella linkittävät finanssitilit ja mahdollistavat ti-
lisaldojen tai -arvojen yhdistämisen. Jokaiselle yhteisesti pidetyn fi-
nanssitilin haltijalle on luettava kuuluvaksi yhteisesti pidetyn finanssi-
tilin koko saldo tai arvo yhdistämisvaatimuksia sovellettaessa. 

 
2.  Yksikkötilien yhdistäminen. Yksikön pitämien finanssitilien ko-

konaissaldon tai -arvon määrittämiseksi raportoivan finanssilaitok-
sen on yhdistettävä kaikki raportoivan finanssilaitoksen tai lähiyk-
sikön ylläpitämät tilit siltä osin kuin raportoivan finanssilaitoksen tie-
tokonejärjestelmät asiakasnumeron, verotunnisteen tai jonkin muun 
tiedon perusteella linkittävät finanssitilit ja mahdollistavat tilisaldojen 
tai -arvojen yhdistämisen. Jokaiselle yhteisesti pidetyn finanssitilin 
haltijalle on luettava kuuluvaksi yhteisesti pidetyn finanssitilin koko 
saldo tai arvo yhdistämisvaatimuksia sovellettaessa. 

 
3.  Asiakasvastaaviin sovellettava erityinen yhdistämissääntö. 

Henkilön pitämien finanssitilien kokonaissaldoa tai -arvoa määri-
tettäessä sen ratkaisemiseksi, onko finanssitili suuriarvoinen tili, 
raportoivan finanssilaitoksen on myös, milloin kyseessä ovat fi-
nanssitilit, joiden asiakasvastaava tietää tai hänellä on syy tietää 
olevan suoraan tai välillisesti saman henkilön omistamia, kontrol-
loimia tai perustamia (muutoin kuin fidusiaarisessa asiamiehen 
ominaisuudessa), yhdistettävä kaikki tällaiset tilit. 

 
4.  Määrät, joiden ymmärretään käsittävän vastaavat määrät muissa 
valuutoissa. 

Kaikki dollareissa ilmoitetut määrät ilmoitetaan Yhdysvaltain dol-
lareissa, ja niiden ymmärretään käsittävän vastaavat määrät eu-
roissa. 

 

2.8 VIII jakso: Määritelmät 
 
Jäljempänä olevilla käsitteillä tarkoitetaan seuraavaa:  

 
A. Raportoiva finanssilaitos 

 
1. Raportoivalla finanssilaitoksella tarkoitetaan osallistuvan valtion 

finanssilaitosta, joka ei ole ei-raportoiva finanssilaitos. 
 
2. Osallistuvan valtion finanssilaitoksella tarkoitetaan (i) finanssilai-

tosta, jonka asuinvaltio on osallistuva valtio, lukuun ottamatta täl-
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laisen finanssilaitoksen asuinvaltion ulkopuolella sijaitsevaa sivulii-
kettä, ja (ii) sellaisen finanssilaitoksen sivuliikettä, jonka asuinvaltio 
ei ole osallistuva valtio, jos tämä sivuliike sijaitsee kyseisessä osal-
listuvassa valtiossa. 

 
3.  Finanssilaitoksella tarkoitetaan säilytyslaitosta, talletuslaitosta, sijoi-

tusyksikköä tai määriteltyä vakuutusyhtiötä. 
 
4.  Säilytyslaitoksella tarkoitetaan yksikköä, joka olennaisena osana 

liiketoimintaansa pitää finanssivaroja toisten lukuun. Yksikkö pitää 
finanssivaroja toisten lukuun olennaisena osana liiketoimintaansa, 
jos varojen pitämisestä ja siihen liittyvistä finanssipalveluista johtu-
va yksikön bruttotulo on vähintään 20 prosenttia yksikön bruttotu-
losta seuraavista lyhempänä aikana: (i) kolmevuotisjakso, joka 
päättyy 31.12. (tai kalenterivuodesta poikkeavan tilikauden viimei-
senä päivänä) ennen vuotta, jona asia ratkaistaan; tai (ii) jakso, 
jonka yksikkö on ollut olemassa. 

 
5. Talletuslaitoksella tarkoitetaan yksikköä, joka vastaanottaa talletuk-

sia säännönmukaisen pankki- tai samanlaisen liiketoiminnan puit-
teissa. 

 
6.  Sijoitusyksiköllä tarkoitetaan yksikköä: 
 

a) joka pääasiallisesti harjoittaa liiketoimintana yhtä tai useampaa 
seuraavista toiminnoista tai toimenpiteistä asiakasta varten tai 
asiakkaan puolesta: 

 
i) kaupankäynti rahamarkkinainstrumenteilla (shekki, velka-

kirja, talletustodistus, johdannainen jne.); ulkomaan valuu-
talla; valuutta-, korko- ja indeksi-instrumenteilla; siirrettä-
villä arvopapereilla; tai kaupankäynti hyödykefutuureilla; 

 
ii) yksilöllinen ja kollektiivinen salkunhoito; tai 

 
iii) muu finanssivarojen tai rahan sijoittaminen, hoito tai hallinnointi muiden 
henkilöiden puolesta; tai 

 
b)  jonka bruttotulo johtuu pääasiallisesti finanssivarojen sijoittami-

sesta, uudelleensijoittamisesta tai niillä käytävästä kaupasta, jos 
yksikköä hallinnoi toinen yksikkö, joka on säilytyslaitos, talletuslai-
tos, määritelty vakuutusyhtiö tai A kohdan 6 alakohdan a alakoh-
dassa kuvattu sijoitusyksikkö. Yksikön katsotaan harjoittavan 
pääasiallisesti liiketoimintana yhtä tai useampaa A kohdan 6 
alakohdan a alakohdassa kuvattua toimintaa tai yksikön brut-
totulon katsotaan johtuvan pääasiallisesti finanssivarojen si-
joittamisesta, uudelleensijoittamisesta tai niillä käytävästä 
kaupasta A kohdan 6 alakohdan b alakohtaa sovellettaessa, 
jos asianomaisesta toiminnasta johtuva yksikön bruttotulo on 
vähintään 50 prosenttia yksikön bruttotulosta seuraavista ly-
hempänä aikana: (i) kolmevuotisjakso, joka päättyy sitä vuotta 
edeltävän vuoden viimeisenä päivänä, jona asia ratkaistaan; 
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tai (ii) jakso, jonka yksikkö on ollut olemassa. Sijoitusyksikkö 
ei sisällä yksikköä, joka on aktiivinen ei-finanssiyksikkö, koska 
kyseinen yksikkö täyttää jonkin D kohdan 9 alakohdan d–g 
alakohdassa tarkoitetuista kriteereistä. 

 
Tämä kohta on tulkittava tavalla, joka vastaa rahanpesun ja terro-
rismin rahoituksen vastaisen toimintaryhmän (FATF) suositukses-
sa finanssilaitoksen määritelmästä käytettyjä samanlaisia käsittei-
tä. 

 
7. Finanssivaroihin sisältyvät arvopaperi (esimerkiksi yhtiön osake, 

yhtymäosuus tai todellinen etuuden omistajuus laajalti omistetussa 
tai julkisen kaupankäynnin kohteena olevassa yhtymässä tai trus-
tissa, joukkovelkakirjalaina, debentuuri tai muu velka-asiakirja), 
yhtymäosuus, hyödyke, swap-sopimus (esimerkiksi koronvaihto-
sopimukset, valuutanvaihtosopimukset, viitekoronvaihtosopimuk-
set, enimmäis- ja vähimmäiskorkojen vaihtosopimukset, hyödyk-
keisiin perustuvat vaihtosopimukset, osakkeenvaihtosopimukset, 
osakeindeksien vaihtosopimukset ja samankaltaiset sopimukset), 
vakuutussopimus tai elinkorkosopimus tai muu osuus (mukaan lu-
kien futuuri- tai termiinisopimus tai optio) arvopaperista, yhtymä-
osuudesta, hyödykkeestä, vaihtosopimuksesta, vakuutussopimuk-
sesta tai elinkorkosopimuksesta. Finanssivarat eivät sisällä vela-
tonta suoraa osuutta kiinteästä omaisuudesta. 

 
8.  Määritellyllä vakuutusyhtiöllä tarkoitetaan yksikköä, joka on vakuu-

tusyhtiö (tai vakuutusyhtiön holdingyhtiö), joka antaa käteisarvovakuu-
tussopimuksia (Cash Value Insurance Contract) tai elinkorkosopimuk-
sia (Annuity Contract) tai on velvollinen suorittamaan maksuja niihin 
liittyen. 

 
B. Ei-raportoiva finanssilaitos 
 
1.  Ei-raportoivalla finanssilaitoksella tarkoitetaan finanssilaitosta, joka on: 
 

a)  julkisen vallan yksikkö, kansainvälinen järjestö tai keskuspankki, 
muutoin kuin sellaisen maksun osalta, joka saadaan obligaatios-
ta, joka pidetään tyypiltään sellaisen kaupallisen rahoitustoimin-
nan yhteydessä, jota määritelty vakuutusyhtiö, säilytyslaitos tai 
talletuslaitos harjoittaa; 

b) laajan osallistumisen eläkerahasto; suppean osallistumisen 
eläkerahasto; julkisen vallan yksikön, kansainvälisen järjestön 
tai keskuspankin eläkerahasto; tai kvalifioitu luottokorttien liik-
keellelaskija; 

 
c) muu yksikkö, jossa on pieni riski, että sitä käytettäisiin veron 

välttämiseen ja jolla on huomattavassa määrin samanlaisia 
ominaisuuksia kuin yksiköillä, jotka kuvataan B kohdan 1 
alakohdan a ja b alakohdassa ja joka määritellään kansall i-
sessa lainsäädännössä ja on sisällytetty direktiivin 8 artiklan 
7 a kohdassa tarkoitettuun luetteloon ei-raportoivaksi fi-
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nanssilaitokseksi edellyttäen, että tällaisen yksikön asema 
ei-raportoivana finanssilaitoksena ei estä yhteisen tietojen-
vaihtostandardin tarkoituksia; 

 
d) vapautettu yhteissijoitusväline; tai 

 
e) trusti sikäli kuin sen trustinhoitaja on raportoiva finanssilaitos ja 

raportoi kaikista tiedoista, joista on I jakson mukaisesti rapor-
toitava kaikkien trustin raportoitavien tilien osalta. 

 
2.  Julkisen vallan yksiköllä tarkoitetaan valtion hallitusta, valtiollis-

ta osaa (joka epäselvyyden välttämiseksi käsittää osavaltion, 
maakunnan, piirikunnan tai kunnan) tai valtion tai yhden tai use-
amman edellisistä (kukin julkisen vallan yksikkö) kokonaan omis-
tamaa laitosta tai välinettä. Tämä luokka muodostuu valtion erot-
tamattomista osista, kontrolloiduista yksiköistä ja valtiollisista 
osista. 

 
a) Valtion erottamattomalla osalla tarkoitetaan henkilöä, or-

ganisaatiota, laitosta, toimistoa, rahastoa, välinettä tai 
muuta miten tahansa nimitettyä elintä, joka muodostaa val-
tion erottamattoman osan. Hallitsevan viranomaisen netto-
tuotot on hyvitettävä sen omalle tilille tai valtion muille ti-
leille ilman että mikään osuus tulee jonkun yksityishenkilön 
hyväksi. Erottamaton osa ei käsitä sellaista luonnollista 
henkilöä, joka on hallitsija, virkamies tai hallinnoija, joka 
toimii yksityisessä tai henkilökohtaisessa ominaisuudessa. 

 
b)  Kontrolloidulla yksiköllä tarkoitetaan yksikköä, joka on 

muodollisesti valtiosta erillinen tai joka muutoin muodostaa 
erillisen oikeudellisen yksikön, edellyttäen että: 

 
i) yksikkö on yhden tai useamman julkisen vallan yksikön 

suoraan tai yhden tai useamman kontrolloidun yksikön 
kautta kokonaan omistama ja kontrolloima; 

 

ii) yksikön nettotuotot hyvitetään sen omalle tilille tai julkisen 
vallan yhden tai useamman yksikön tileille ilman että mi-
kään osuus sen tulosta tulee jonkun yksityishenkilön hy-
väksi; ja 

 
iii) yksikön varat määrätään yhdelle tai useammalle julkisen vallan 
yksikölle purkautumisessa. 

 
c)  Tulo ei tule yksityishenkilöiden hyväksi, jos tällaiset henkilöt 

ovat julkisen vallan ohjelmassa tarkoitettuja edunsaajia ja 
ohjelman aktiviteetit suoritetaan yleisöä varten yleiseen hy-
vinvointiin liittyen tai ne liittyvät hallinnon jonkin vaiheen hal-
linnointiin. Edellä olevasta poiketen tulon kuitenkin katso-
taan tulevan yksityishenkilöiden hyväksi, jos tulo saadaan 
julkisen vallan yksikön käytöstä sellaisen liiketoiminnan, ku-
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ten kaupallinen pankkiliiketoiminta, harjoittamiseen, joka tar-
joaa finanssipalveluja yksityishenkilöille. 

 
3.  Kansainvälisellä järjestöllä tarkoitetaan kansainvälistä järjestöä 

tai sen kokonaan omistamaa laitosta tai välinettä. Tämä luokka 
käsittää minkä tahansa hallitustenvälisten järjestön (mukaan lu-
kien ylikansallinen järjestö), (1) joka muodostuu pääasiallisesti 
hallituksista; (2) jolla on voimassa päämajasopimus tai olennai-
silta osiltaan vastaava sopimus valtion kanssa; ja (3) jonka tulo 
ei tule yksityishenkilöiden hyväksi. 

 
4.  Keskuspankilla tarkoitetaan laitosta, joka on lain tai julkisen val-

lan hyväksynnän mukaan pääasiallinen viranomainen, muu kuin 
valtion julkinen valta itse, joka laskee liikkeelle välineitä, joiden 
on tarkoitus kiertää valuuttana. Tällainen laitos voi käsittää väl i-
neen, joka on valtion julkisesta vallasta erillinen, olipa se valtion 
kokonaan tai osittain omistama tai ei. 

 
5.   Laajan osallistumisen eläkerahastolla tarkoitetaan rahastoa, 

joka on perustettu antamaan eläke-, työkyvyttömyys- tai kuolin-
tapausetuuksia tai mitä tahansa niiden yhdistelmiä edunsaajille, 
jotka ovat yhden tai useamman työnantajan nykyisiä tai entisiä 
työntekijöitä (tai näiden työntekijöiden nimeämiä henkilöitä), 
tehdyn työn vastikkeena, edellyttäen että: 

 
a)  rahastolla ei ole ainoatakaan edunsaajaa, jolla on oikeus 

enempään kuin viiteen prosenttiin rahaston varoista; 
 

b)  rahasto on julkisen vallan sääntelyn alainen ja antaa tietoja 
veroviranomaisille; ja 

c) rahasto täyttää ainakin yhden seuraavista vaatimuksista: 
 

i) rahasto on yleisesti vapaa sijoitustulosta kannettavasta 
verosta tai tällaisen tulon verotusta lykätään tai sitä vero-
tetaan alennetulla verokannalla sen aseman perusteella, 
joka sillä on eläkejärjestelynä; 

 
ii) rahasto saa vähintään 50 prosenttia kokonaismaksuistaan 

(muut kuin varojen siirrot muista järjestelyistä, jotka kuva-
taan B kohdan 5–7 alakohdassa, tai eläketileiltä, jotka 
kuvataan C kohdan 17 alakohdan a alakohdassa) sitä ra-
hoittavilta työnantajilta; 

 
iii) jaot tai nostot rahastosta sallitaan vain niiden erityisten ta-

pahtumien sattuessa, jotka liittyvät eläköitymiseen, työky-
vyttömyyteen tai kuolemaan (paitsi jaot siirtoina muille 
eläkerahastoille, jotka kuvataan B kohdan 5–7 alakohdas-
sa, tai eläketileille, jotka kuvataan C kohdan 17 alakohdan 
a alakohdassa), tai rangaistuksia sovelletaan jakoihin tai 
nostoihin, jotka suoritetaan ennen näitä erityisiä tapahtu-
mia; tai 
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iv) työntekijöiden eläkemaksuja (muut kuin eräät sallitut muo-
dostamismaksut) rahastoon on rajoitettu työntekijän an-
siotulon perusteella tai ne eivät voi vuosittain ylittää 
50 000 USD, soveltaen VII jakson C kohdassa esitettyjä 
sääntöjä tilien yhdistämisestä ja valuutanmuunnosta. 

 
6.  Suppean osallistumisen eläkerahastolla tarkoitetaan rahastoa, 

joka on perustettu antamaan eläke-, työkyvyttömyys- tai kuolinta-
pausetuuksia edunsaajille, jotka ovat yhden tai useamman työnan-
tajan nykyisiä tai entisiä työntekijöitä (tai näiden työntekijöiden ni-
mittämiä henkilöitä), tehdyn työn vastikkeena, edellyttäen että: 

 
a) rahastossa on vähemmän kuin 50 osallistujaa; 

 
b) rahastoa rahoittaa yksi tai useampi työnantaja, jotka eivät ole si-

joitusyksiköitä tai passiivisia ei-finanssiyksiköitä; 
 

c) työnantaja- ja työntekijämaksuja rahastoon (muut kuin va-
rainsiirrot C kohdan 17 alakohdan a alakohdassa kuvatuilta 
eläketileiltä) on rajoitettu työntekijän ansiotulon ja korvauk-
sen perusteella; 

 

d)  ne osallistujat, jotka eivät asu Suomessa, eivät ole oikeutettuja 
enempään kuin 20 prosenttiin rahaston varoista; ja 

 
e)  rahasto on julkisen vallan sääntelemä ja antaa tietoja rapor-

toiden veroviranomaisille. 
 

7. Julkisen vallan yksikön, kansainvälisen järjestön tai keskus-
pankin eläkerahastolla tarkoitetaan rahastoa, jonka julkisen val-
lan yksikkö, kansainvälinen järjestö tai keskuspankki on perusta-
nut antamaan eläke-, työkyvyttömyys- tai kuolintapausetuuksia 
edunsaajille tai osallistujille, jotka ovat nykyisiä tai entisiä työnteki-
jöitä (tai näiden työntekijöiden nimittämiä henkilöitä) tai jotka eivät 
ole nykyisiä tai entisiä työntekijöitä, jos näille edunsaajille tai osal-
listujille suoritetut etuudet ovat vastiketta julkisen vallan yksikölle, 
kansainväliselle järjestölle tai keskuspankille tehdystä henkilökoh-
taisesta työstä. 

 
8.  Kvalifioidulla luottokorttien liikkeellelaskijalla tarkoitetaan finanssilai-
tosta, joka täyttää seuraavat vaatimukset: 

 
a) finanssilaitos on finanssilaitos yksinomaan sen vuoksi, että 

se on luottokorttien liikkeellelaskija, joka vastaanottaa talle-
tuksia vain, kun asiakas suorittaa erääntyneen debetsaldon 
ylittävän maksun kortin osalta eikä liikamaksua palauteta 
asiakkaalle välittömästi; ja 

 
b) 1.1.2016 alkaen tai sitä ennen finanssilaitos toteuttaa toimintape-

riaatteet ja menettelyt joko estääkseen asiakasta suorittamasta 
50 000 USD suuremman liikamaksun tai varmistaakseen, että 
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jokainen 50 000 USD suurempi liikamaksu, soveltaen kummas-
sakin tapauksessa VII jakson C kohdassa esitettyjä sääntöjä ti-
lien yhdistämisestä ja valuutanmuunnoksesta, palautetaan asi-
akkaalle 60 kalenteripäivän kuluessa. Tätä sovellettaessa asi-
akkaan liikamaksu ei viittaa saataviin riidanalaisten maksujen 
osalta mutta käsittää saatavat, jotka ovat seurausta tavarapa-
lautuksista. 

 
9.  Vapautetulla yhteissijoitusvälineellä tarkoitetaan sijoitusyksikköä, 

jota säännellään yhteissijoitusvälineenä, edellyttäen, että kaikkia 
osuuksia yhteissijoitusvälineestä hallitsevat luonnolliset henkilöt tai 
yksiköt, jotka eivät ole raportoitavia henkilöitä lukuun ottamatta 
passiivista ei-finanssiyksikköä, jossa kontrolloivat henkilöt ovat ra-
portoitavia henkilöitä. 

 
Sijoitusyksikköä, jota säännellään yhteissijoitusvälineenä, ei voida 
jättää pitämättä B kohdan 9 alakohdan mukaisena vapautettuna 
yhteissijoitusvälineenä pelkästään siksi, että yhteissijoitusväline on 
laskenut liikkeeseen fyysisiä haltijaosakkeita, edellyttäen, että: 

 
a) yhteissijoitusvälineen osakkeita ei ole laskettu eikä lasketa 

liikkeelle fyysisinä haltijaosakkeina 31.12.2015 jälkeen; 
 

b) yhteissijoitusväline poistaa kaikki tällaiset osakkeet liikkeestä 
takaisinlunastuksen yhteydessä; 

 
c) yhteissijoitusväline soveltaa II–VII jaksossa olevia huolelli-

suusmenettelyjä ja ilmoittaa vaaditut tiedot kaikista tällaisista 
osakkeista niiden lunastuksen tai muun maksun yhteydessä, 
ja 

 
d) yhteissijoitusvälineellä on toimintaperiaatteet ja menettelyt 

sen varmistamiseksi, että tällaiset osakkeet lunastetaan tai 
poistetaan liikkeestä mahdollisimman pian ja joka tapauk-
sessa ennen 1.1.2018. 

 
C.  Finanssitili 
 

1.  Finanssitilillä tarkoitetaan finanssilaitoksen ylläpitämää tiliä, ja 
se käsittää talletustilin, säilytystilin ja: 

 
a) kun kyseessä on sijoitusyksikkö, minkä tahansa omapääoma- 

tai velkaosuuden finanssilaitoksessa. Edellä olevan estämät-
tä käsite finanssitili ei käsitä omapääoma- tai velkaosuutta 
yksikössä, joka on sijoitusyksikkö yksinomaan sen vuoksi, 
että se (i) antaa sijoitusneuvoja ja toimii tai (ii) hoitaa salkku-
ja ja toimii asiakkaan puolesta finanssilaitokseen, joka ei ole 
kyseinen yksikkö, asiakkaan nimissä talletettujen finanssiva-
rojen sijoittamisen, hoitamisen tai hallinnoinnin osalta; 

 
b) kun kyseessä on finanssilaitos, jota ei ole kuvattu C kohdan 1 

alakohdan a alakohdassa, mikä tahansa omapääoma- tai vel-
kaosuus finanssilaitoksessa, jos osuusluokan perustamisen 
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tarkoituksena on ollut välttää I jakson mukainen raportointi; ja 
 

c)  finanssilaitoksen antamat tai ylläpitämät käteisarvovakuu-
tussopimukset ja elinkorkosopimukset, muut kuin ei-
sijoitussidonnaiset, ei-siirrettävissä olevat välittömät elinko-
rot, jotka annetaan luonnolliselle henkilölle ja jotka laskevat 
raha-arvon eläke- tai työkyvyttömyysetuudelle, joka anne-
taan sellaisen tilin perusteella, joka on muu kuin finanssitili. 

 

Finanssitili ei käsitä tiliä, joka on muu kuin finanssitili. 
 

2. Talletustili käsittää yritys-, shekki-, säästö-, määräaikais- tai sääs-
tökassatilin, tai tilin, josta on todisteena talletus-, säästökassa-, si-
joitus- tai velkasertifikaatti tai -asiakirja tai muu samanlainen asia-
kirja, ja jota finanssilaitos ylläpitää säännönmukaisen pankki- tai 
samanlaisen liiketoiminnan rajoissa. Talletustili käsittää myös 
määrän, joka vakuutusyhtiöllä on taatun investointisopimuksen tai 
koron maksamista tai hyvittämistä määrälle koskevan samanlai-
sen sopimuksen perusteella. 

 
3.  Säilytystilillä tarkoitetaan tiliä (muuta kuin vakuutussopimusta tai elin-

korkosopimusta), jossa pidetään finanssivaroja toisen henkilön hyväk-
si. 

 
4.  Omapääomaosuudella tarkoitetaan joko pääoma- tai tulo-osuutta 

yhtymästä sellaisen yhtymän osalta, joka on finanssilaitos. Sellaisen 
trustin osalta, joka on finanssilaitos, omapääomaosuuden katsotaan 
olevan jokaisella henkilöllä, jota käsitellään koko trustin tai sen osan 
asettajana tai edunsaajana, tai jokaisella muulla luonnollisella henki-
löllä, joka viime kädessä tosiasiallisesti kontrolloi trustia. Raportoita-
vaa henkilöä on käsiteltävä ulkomaisen trustin edunsaajana, jos ra-
portoitavalla henkilöllä on oikeus saada suoraan tai välillisesti (esi-
merkiksi nimellisomistajan kautta) pakollinen voitonjako tai hän voi 
suoraan tai välillisesti saada harkinnanvaraisen voitonjaon trustista. 

 
5.  Vakuutussopimuksella tarkoitetaan sopimusta (muuta kuin elin-

korkosopimusta), jonka mukaan vakuutuksenantaja suostuu mak-
samaan määrän, kun toteutuu määritelty vakuutustapahtuma, joka 
käsittää kuolemantapaus-, sairastumis-, onnettomuus-, vastuu- tai 
omaisuusriskin. 

 
6.  Elinkorkosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jonka mukaan va-

kuutuksenantaja suostuu suorittamaan maksuja sellaisen jakson 
ajan, joka kokonaan tai osittain määräytyy yhden tai useamman 
luonnollisen henkilön elinajan odotteen perusteella. Käsite kattaa 
myös sopimuksen, jonka katsotaan olevan elinkorkosopimus sen 
valtion lain, säädöksen tai käytännön mukaan, jossa sopimus an-
nettiin, ja jonka mukaan antaja suostuu suorittamaan maksuja vuo-
sien pituisen määräajan aikana. 

 
7.  Käteisarvovakuutussopimuksella tarkoitetaan vakuutussopimusta 
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(muuta kuin kahden vakuutusyhtiön välistä korvausta koskevaa jäl-
leenvakuutussopimusta), jolla on käteisarvo. 

 

8.  Käteisarvolla tarkoitetaan suurempaa seuraavista: (i) määrä, jon-
ka vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan sopimusta lunastet-
taessa tai irtisanottaessa (määritettynä ilman vähennystä lunas-
tukseen tai vakuutuslainaan liittyvän maksun osalta), ja (ii) määrä, 
jonka vakuutuksenottaja voi lainata sopimuksen perusteella tai so-
pimukseen liittyen. Edellä olevan estämättä käsite käteisarvo ei 
käsitä määrää, joka on vakuutussopimuksen mukaan maksettava: 

 
a) yksinomaan kuolemanvaravakuutussopimuksen nojalla vakuu-

tetun henkilön kuolemasta johtuen; 
 

b) henkilövahinko- tai sairausetuutena tai muuna etuutena, joka 
antaa korvauksen vakuutustapahtuman toteutuessa synty-
västä taloudellisesta menetyksestä; 

 
c) vakuutussopimuksen (muu kuin sijoitussidonnainen henkiva-

kuutus tai elinkorkosopimus) mukaan aikaisemmin maksetun 
vakuutusmaksun palautuksena (vähennettynä vakuutus-
maksukuluilla, olipa ne tosiasiallisesti määrätty tai ei) sen 
johdosta, että sopimus perutaan tai irtisanotaan, riskialttius 
alenee vakuutussopimuksen voimassaoloaikana, tai palau-
tuksena, joka syntyy, kun maksu määritetään uudelleen til i-
öinti- tai muun samanlaisen virheen oikaisemisen johdosta; 

 
d) vakuutuksenottajan osinkona (muu kuin irtisanomisen yhtey-

dessä maksettava osinko) edellyttäen, että osinko liittyy va-
kuutussopimukseen, jonka mukaan maksetaan ainoastaan 
C kohdan 8 alakohdan b alakohdassa kuvatut etuudet; tai 

 
e) sellaisesta vakuutussopimuksesta maksetun ennakkovakuu-

tusmaksun tai vakuutusmaksutalletuksen palautuksena, jon-
ka vakuutusmaksu on maksettava ainakin vuosittain, jos en-
nakkovakuutusmaksun tai vakuutusmaksutalletuksen määrä 
ei ole suurempi kuin sopimuksen mukaan maksettava seu-
raava vuosittainen vakuutusmaksu. 

 
9.  Aiemmalla tilillä tarkoitetaan: 
 
a) raportoivan finanssilaitoksen 31.12.2015 ylläpitämää finanssiti-

liä. 
 
b)  Tilinhaltijan mitä tahansa finanssitiliä riippumatta päivästä, jona 

tili on avattu, jos:  
i) Tilinhaltijalla on finanssilaitoksessa (tai lähiyksikössä, jo-
ka sijaitsee Suomessa) myös finanssitili, joka on aiempi tili 
C kohdan 9 alakohdan a alakohdan nojalla;  
ii) Raportoiva finanssilaitos (ja tilanteen mukaan lähiyksik-
kö, joka sijaitsee Suomessa) käsittelee kumpaakin edellä 
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mainittua finanssitiliä ja muita tilinhaltijan finanssitilejä, joi-
ta käsitellään aiempina tileinä b alakohdan mukaisesti, yh-
tenä finanssitilinä VII jakson A kohdassa esitettyjen tie-
donsaantivaatimusten täyttämiseksi ja finanssitilien saldon 
tai arvon määrittämiseksi sovellettaessa tilien kynnysmää-
riä;  
iii) sellaisen finanssitilin osalta, johon sovelletaan rahan-
pesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista koskevia me-
nettelyjä (AML/KYC), raportoivan finanssilaitoksen salli-
taan toteuttaa kyseiset menettelyt finanssitilin osalta käyt-
tämällä C kohdan 9 alakohdan a alakohdassa kuvattuja, 
aiempien tilien osalta sovellettuja rahanpesun estämistä tai 
asiakaan tunnistamista koskevia menettelyjä; ja  
iv) Finanssitilin avaaminen ei edellytä, että tilinhaltija toi-
mittaa uusia lisätietoja tai muutettuja asiakastietoja muu-
toin kuin tämän direktiivin soveltamista varten. 

 
10. Uudella tilillä tarkoitetaan raportoivan finanssilaitoksen ylläpi-

tämää tiliä, joka on avattu 1.1.2016 tai sen jälkeen, paitsi jos si-
tä käsitellään aiempana tilinä C kohdan 9 alakohdan b alakoh-
dan mukaisesti. 

 
11. Aiemmalla henkilötilillä tarkoitetaan aiempaa tiliä, jota pitää yksi tai 
useampi luonnollinen henkilö. 

 
12. Uudella henkilötilillä tarkoitetaan uutta tiliä, jota pitää yksi tai 

useampi luonnollinen henkilö. 

13. Aiemmalla yksikkötilillä tarkoitetaan aiempaa tiliä,  
jota pitää yksi tai useampi yksikkö. 

 
14. Vähäarvoisella tilillä tarkoitetaan aiempaa henkilötiliä, jonka ko-

konaissaldo tai -arvo 31.12.2015 ei ylitä 1 000 000 USD. 
 

15. Suuriarvoisella tilillä tarkoitetaan aiempaa henkilötiliä, jonka 
kokonaissaldo tai -arvo ylittää 31.12.2015 tai minkä tahansa 
myöhemmän vuoden viimeisenä päivänä 1 000 000 USD. 

 
16. Uudella yksikkötilillä tarkoitetaan uutta tiliä, jota pitää yksi tai 

useampi yksikkö. 
 

17. Muulla kuin finanssitilillä tarkoitetaan jotakin seuraavista tileis-
tä: 

 
a) eläketili, joka täyttää seuraavat vaatimukset: 

 
i) tili on sääntelyn alainen henkilökohtaisena eläketilinä tai 

se on osa rekisteröityä tai säänneltyä eläkesuunnitelmaa 
eläke-etuuksien antamiseksi (mukaan lukien työkyvyttö-
myys- ja kuolemantapausetuudet); 

 
ii) tilin verokohtelu on edullinen (esim. maksut tilille, jotka 

muutoin olisivat veronalaisia, ovat vähennyskelpoisia tai 
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jätetään tilinhaltijan bruttotulon ulkopuolelle tai verotetaan 
alennetulla verokannalla tai tililtä tulevan sijoitustulon ve-
rotusta lykätään tai sitä verotetaan alennetulla verokan-
nalla); 

 
iii) tilin osalta edellytetään vuosittaista tietojen raportointia 

veroviranomaisille; 
 

iv) nostojen ehtona on erityisen eläkeiän saavuttaminen, 
työkyvyttömyys tai kuolema, tai ennen näitä erityisiä ta-
pahtumia tehtyihin nostoihin sovelletaan rangaistuksia; ja 

 
v)  joko (i) vuosimaksut on rajoitettu 50 000 USD:iin tai vä-

hempään tai (ii) tilille elinaikana suoritettavat enimmäis-
maksut on rajoitettu 1 000 000 USD:iin tai vähempään, 
soveltaen kussakin tapauksissa VII jakson C kohdassa 
esitettyjä sääntöjä tilien yhdistämisestä ja valuutanmuun-
nosta. 

 
Finanssitilin, joka muutoin täyttää C kohdan 17 alakohdan 
a alakohdan v alakohdan vaatimuksen, ei katsota jättävän 
täyttämättä kyseistä vaatimusta yksinomaan siksi, että ky-
seiselle finanssitilille voidaan siirtää varoja yhdeltä tai 
useammalta finanssitililtä, joka täyttää C kohdan 17 ala-
kohdan a tai b alakohdan vaatimukset tai yhdestä tai use-
ammasta eläkerahastosta, joka täyttää B kohdan 5–7 ala-
kohdan vaatimukset. 

 
b) tili, joka täyttää seuraavat vaatimukset: 

 
i) tili on sääntelyn alainen sijoitusvälineenä muuhun tarkoi-

tukseen kuin eläkkeeseen ja sillä käydään säännöllisesti 
kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla tai tili on 
sääntelyn alainen säästämisvälineenä muuhun tarkoituk-
seen kuin eläkkeeseen; 

 
ii) tilin verokohtelu on edullinen (esim. maksut tilille, jotka 

muutoin olisivat veronalaisia, ovat vähennyskelpoisia tai 
jätetään tilinhaltijan bruttotulon ulkopuolelle tai verote-
taan alennetulla verokannalla tai tililtä tulevan sijoitustu-
lon verotusta lykätään tai sitä verotetaan alennetulla ve-
rokannalla); 

 
iii) nostojen ehtona on sijoitus- tai säästötilin tarkoitukseen 

liittyvien erityisten kriteerien täyttäminen (esimerkiksi 
koulutus- tai lääketieteellisten etuuksien antaminen) tai 
ennen näiden kriteerien täyttymistä tehtyihin nostoihin 
sovelletaan rangaistuksia; ja 

 
iv) vuosimaksut on rajoitettu 50 000 USD:iin tai vähem-

pään, soveltaen kussakin tapauksessa VII jakson C 
kohdassa esitettyjä sääntöjä tilien yhdistämisestä ja va-
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luutanmuunnosta. 
 

Finanssitilin, joka muutoin täyttää C kohdan 17 alakohdan b ala-
kohdan iv alakohdan vaatimuksen, ei katsota jättävän täyttämättä 
kyseistä vaatimusta yksinomaan siksi, että kyseiselle finanssitilille 
voidaan siirtää varoja yhdeltä tai useammalta finanssitililtä, joka 
täyttää C kohdan 17 alakohdan a tai b alakohdan vaatimukset tai 
yhdestä tai useammasta eläkerahastosta, joka täyttää B kohdan 
5–7 alakohdan vaatimukset. 

 
c) henkivakuutussopimus, jonka kattama jakso loppuu ennen kuin 

vakuutettu luonnollinen henkilö saavuttaa 90 vuoden iän, edel-
lyttäen, että sopimus täyttää seuraavat edellytykset: 

 
i) jaksottaiset vakuutusmaksut, jotka eivät ajan myötä ale-

ne, on maksettava ainakin vuosittain sen ajanjakson ajan, 
jonka sopimus on voimassa, tai siihen asti kun vakuutettu 
saavuttaa 90 vuoden iän, sen mukaan kumpi on  
lyhyempi; 

 
ii)  sopimuksella ei ole sellaista sopimuksellista arvoa, jonka 

joku henkilö voi saada (nostolla, lainalla tai muuten) il-
man sopimuksen irtisanomista; 

 
iii) sopimusta peruttaessa tai irtisanottaessa maksettava mää-

rä (muu kuin kuolemantapausetuus) ei voi ylittää sopi-
muksesta maksettuja kokonaisvakuutusmaksuja, vähen-
nettynä kuolemantapaus-, sairaus- ja kuluveloitusten 
summalla (olipa ne tosiasiallisesti määrätty tai ei) sopi-
muksen voimassaolojaksolta tai -jaksoilta ja ennen sopi-
muksen perumista tai irtisanomista maksetuilla määrillä; 
ja 

 
iv) siirronsaaja ei pidä sopimusta arvon vuoksi. 

 
d)  tili, jota pitää yksinomaan kuolinpesä, jos tällaista tiliä kos-

kevaan dokumentaatioon sisältyy kopio vainajan testamen-
tista tai kuolintodistuksesta 

 
e) tili, joka on perustettu jonkin seuraavan tapahtuman yhtey-

dessä: 
 

i)  tuomioistuimen määräys tai tuomio. 
 

ii)  kiinteän tai irtaimen omaisuuden myynti, vaihto tai vuokra-
us, edellyttäen, että tili täyttää seuraavat edellytykset: 

 
i) tili rahoitetaan yksinomaan käsirahalla, talletuksella, 

joka on määrältään sopiva turvaamaan transaktioon 
suoraan liittyvän velvoitteen, tai samanlaisella mak-
sulla, tai se rahoitetaan finanssivaroilla, jotka tallete-
taan tilille omaisuuden myynnin, vaihdon tai vuokra-
uksen yhteydessä; 
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ii)  tili on perustettu ja sitä käytetään yksinomaan varmis-
tamaan ostajan velvollisuus maksaa omaisuuden os-
tohinta, myyjän velvollisuus maksaa jokin ehdollinen 
velvoite tai vuokralleantajan tai -ottajan velvollisuus 
maksaa kaikki vuokrattuun omaisuuteen liittyvät va-
hingot niin kuin vuokrasopimuksessa on sovittu; 

 
iii) tilin varat, niille ansaittu tulo mukaan lukien, maksetaan 

tai muutoin jaetaan ostajan, myyjän, vuokralleantajan 
tai -ottajan hyväksi (mukaan lukien tällaisen henkilön vel-
vollisuuden täyttämiseksi), kun omaisuus myydään, vaih-
detaan tai luovutetaan tai vuokrasopimus irtisanotaan; 

 
iv) tili ei ole marginaali- tai muu vastaava tili, joka on pe-

rustettu finanssivarojen myynnin tai vaihdon yhtey-
dessä;  

 
v)  tiliä ei ole yhdistetty C kohdan 17 alakohdan f ala-

kohdassa kuvattuun tiliin. 
 

iii) kiinteällä omaisuudella turvatun lainan myöntävän fi-
nanssilaitoksen velvollisuus varata osa maksusta yksin-
omaan mahdollistamaan kiinteään omaisuuteen myö-
hemmin liittyvien verojen tai vakuutuksen maksaminen. 

 
iv) finanssilaitoksen velvollisuus yksinomaan mahdollistaa 

verojen maksaminen myöhempänä ajankohtana. 
 

f) talletustili, joka täyttää seuraavat vaatimukset: 
 

i)  tili on olemassa yksinomaan siitä syystä, että asiakas 
suorittaa erääntyneen debetsaldon ylittävän maksun 
luottokortin tai uusiutuvan luottolimiittitilin osalta eikä li i-
kamaksua palauteta asiakkaalle välittömästi; ja 

 
ii) 1.1.2016 alkaen tai sitä ennen finanssilaitos toteuttaa toi-

mintaperiaatteet ja menettelyt joko estääkseen asiakasta 
suorittamasta 50 000 USD suuremman liikamaksun tai 
varmistaakseen, että jokainen 50 000 USD suurempi lii-
kamaksu, soveltaen kummassakin tapauksessa VII jakson 
C kohdassa esitettyjä sääntöjä valuutanmuunnoksesta, 
palautetaan asiakkaalle 60 päivän kuluessa. Tätä sovel-
lettaessa asiakkaan liikamaksu ei viittaa saataviin rii-
danalaisten maksujen osalta mutta käsittää saatavat, jot-
ka ovat seurausta tavarapalautuksista. 

 
g) muu tili, jossa on pieni riski, että sitä käytettäisiin veron vält-

tämiseen ja jolla on huomattavassa määrin samanlaisia 
ominaisuuksia kuin tileillä, jotka kuvataan C kohdan 17 ala-
kohdan a-f alakohdassa ja joka määritellään kansallisessa 
lainsäädännössä muuksi kuin finanssitiliksi joka sisältyy di-
rektiivin 8 artiklan 7 a kohdassa tarkoitettuun luetteloon ei-
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raportoitavista finanssitileistä edellyttäen, että tällaisen tilin 
asema muuna kuin finanssitilinä ei estä yhteisen tietojen-
vaihtostandardin tarkoituksia. 

 

D.  Raportoitava tili 
 

1. Raportoitavalla tilillä tarkoitetaan tiliä, jota pitää yksi tai useampi 
raportoitava henkilö tai passiivinen ei-finanssiyksikkö, jossa on yksi 
tai useampi raportoitava kontrolloiva henkilö edellyttäen, että se on 
tunnistettu raportoitavaksi tiliksi II–VII jaksossa kuvattujen huolelli-
suusmenettelyjen mukaisesti. 

 
2. Raportoitavalla henkilöllä tarkoitetaan raportoitavassa valtiossa 

asuvaa henkilöä, joka on muu kuin: (i) yhtiö, jonka osakkeilla käy-
dään säännöllisesti kauppaa yksillä tai useammilla vakiintuneilla ar-
vopaperimarkkinoilla, (ii) yhtiö, joka on i alakohdassa kuvatun yhtiön 
lähiyhtiö; (iii) julkisen vallan yksikkö; (iv) kansainvälinen järjestö; (v) 
keskuspankki; tai (vi) finanssilaitos. 

 
3. Raportoitavassa valtiossa asuvalla henkilöllä tarkoitetaan luon-

nollista henkilöä tai yksikköä, joka asuu raportoitavassa valtiossa 
kyseisen valtion verolainsäädännön mukaan, tai raportoitavassa 
valtiossa asuneen henkilön kuolinpesää. Tätä varten sellaisen 
yksikön kuten henkilöyhtiön (partnership), kommandiittiyhtiön (li-
mited liability partnership) tai samankaltaisen oikeudellisen jär-
jestelyn, jolla ei ole verotuksellista asuinvaltiota, asuinvaltion kat-
sotaan olevan siinä valtiossa, jossa sen toimiva johto sijaitsee.  

 
4.  Raportoitavalla valtiolla tarkoitetaan tässä ohjeessa muita valtioi-

ta kuin Suomea (ns. wider approach). Tässä ohjeessa valtiolla tar-
koitetaan aina valtiota ja muuta lainkäyttöaluetta. Standardissa ra-
portoitavalla lainkäyttöalueella tarkoitetaan lainkäyttöaluetta, (i) jon-
ka kanssa on voimassa sopimus, jonka mukaan kyseisellä lainkäyt-
töalueella on velvollisuus antaa I jaksossa määriteltyjä tietoja, ja (ii) 
joka on tunnistettu julkaistussa luettelossa.  

 
5.  Osallistuvalla lainkäyttöalueella tarkoitetaan lainkäyttöaluetta, 

(i) jonka kanssa on voimassa sopimus, jonka mukaan kyseinen 
lainkäyttöalue antaa I jaksossa määriteltyjä tietoja ja (ii) joka on 
tunnistettu julkaistussa luettelossa. Tässä ohjeessa osallistuvas-
ta lainkäyttöalueesta käytetään käsitettä osallistuva valtio. 

 
6.  Kontrolloivilla henkilöillä tarkoitetaan jotakin yksikköä kontrol-

loivia luonnollisia henkilöitä. Trustin osalta kyseinen käsite tarkoit-
taa asettajaa (asettajia), trustinhoitajaa (trustinhoitajia), suojelijaa 
(suojelijoita) (jos on), edunsaajaa (edunsaajia) tai edunsaajaryh-
mää (edunsaajaryhmiä) ja muita luonnollisia henkilöitä, jotka viime 
kädessä tosiasiallisesti kontrolloivat trustia, ja muun oikeudellisen 
järjestelyn kuin trustin osalta käsite tarkoittaa vastaavassa tai sa-
manlaisessa asemassa olevia henkilöitä. Käsitettä kontrolloivat 
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henkilöt on tulkittava rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastai-
sen toimintaryhmän (FATF) suosituksien kanssa yhdenmukaisella 
tavalla. 

 
7.  Ei-finanssiyksiköllä tarkoitetaan yksikköä, joka ei ole finanssilaitos. 
 

8.  Passiivisella ei-finanssiyksiköllä tarkoitetaan: (i) ei-
finanssiyksikköä, joka ei ole aktiivinen ei-finanssiyksikkö; tai 
(ii) A kohdan 6 alakohdan b alakohdassa kuvattua sijoitusyksik-
köä, joka ei ole osallistuvan valtion finanssilaitos. 

 

9. Aktiivisella ei-finanssiyksiköllä tarkoitetaan ei-finanssiyksikköä, 
joka täyttää jonkin seuraavista kriteereistä: 

 
a)  vähemmän kuin 50 prosenttia ei-finanssiyksikön bruttotuloista 

edelliseltä kalenterivuodelta tai muulta asianmukaiselta rapor-
tointijaksolta on passiivituloa ja vähemmän kuin 50 prosenttia 
ei-finanssiyksiköllä edellisen kalenterivuoden tai muun asian-
mukaisen raportointijakson aikana olleista varoista on varoja, 
jotka tuottavat passiivituloa tai joita pidetään passiivitulon tuot-
tamista varten; 

 
b) ei-finanssiyksikön osakkeilla käydään säännöllisesti kauppaa 

vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla tai ei-finanssiyksikkö on 
sellaisen yksikön lähiyksikkö, jonka osakkeilla käydään 
säännöllisesti kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla; 

 
c) ei-finanssiyksikkö on julkisen vallan yksikkö, kansainvälinen 

järjestö, keskuspankki tai yksikkö, joka on yhden tai use-
amman edellä mainituista kokonaan omistama; 

 
d)  käytännöllisesti katsoen kaikki ei-finanssiyksikön toiminta 

koostuu yhden tai useamman muuta kauppa- tai liiketoimintaa 
kuin finanssilaitostoimintaa harjoittavan tytäryhtiön ulkona 
olevan osakekannan omistamisesta (kokonaan tai osittain) tai 
rahoituksen ja palvelujen tarjoamisesta yhdelle tai useammal-
le tällaiselle tytäryhtiölle, paitsi että yksikkö ei täytä ei-
finanssiyksikön aseman vaatimuksia, jos yksikkö toimii (tai 
esiintyy) sijoitusrahastona, kuten yksityisenä pääomarahasto-
na, riskipääomarahastona, lainapääomaa käyttävänä yritys-
ostorahastona tai minä tahansa sijoitusvälineenä, jonka tar-
koitus on hankkia tai rahoittaa yhtiöitä ja pitää osuuksia näistä 
yhtiöistä pääomavaroina sijoitustarkoituksessa; 

 
e) ei-finanssiyksikkö ei vielä harjoita liiketoimintaa eikä ole ai-

emmin harjoittanut liiketoimintaa, vaan sijoittaa pääomaa va-
roihin tarkoituksena harjoittaa muuta liiketoimintaa kuin f i-
nanssilaitostoimintaa, edellyttäen, että ei-finanssiyksikkö ei 
saa täyttää tämän poikkeuksen vaatimuksia sen ajankohdan 
jälkeen, joka on 24 kuukautta ei-finanssiyksikön perustami-



38 / 157 
 

 

sen jälkeen; 
 

f)  ei-finanssiyksikkö ei ollut finanssilaitos menneinä viitenä 
vuotena ja on realisoimassa varansa tai organisoitumassa 
uudelleen tarkoituksena jatkaa tai aloittaa uudelleen muun 
liiketoiminnan kuin finanssilaitostoiminnan harjoittaminen; 

 
g) ei-finanssiyksikkö suorittaa pääasiallisesti rahoitus- ja suojaus-

transaktioita sellaisten lähiyksiköiden kanssa tai niitä varten, 
jotka eivät ole finanssilaitoksia, eikä tarjoa rahoitus- tai suo-
jauspalveluja millekään yksikölle, joka ei ole lähiyksikkö, edel-
lyttäen, että kaikkien tällaisten lähiyksiköiden ryhmä harjoittaa 
pääasiallisesti muuta liiketoimintaa kuin finanssilaitostoimin-
taa; tai 

 
h)  ei-finanssiyksikkö täyttää kaikki seuraavat vaatimukset: 

 
i) se on sijoittautunut asuinvaltioonsa ja toimii siellä yksin-

omaan uskonnollisessa, tieteellisessä, taiteellisessa, kasva-
tuksellisessa, kulttuuri-, urheilu- tai hyväntekeväisyystarkoi-
tuksessa tai se on sijoittautunut asuinvaltioonsa ja toimii siel-
lä ja on ammattijärjestö, elinkeinojärjestö, kauppakamari, työ-
järjestö, maatalous- tai puutarhanviljelyjärjestö, kansalaisjär-
jestö tai järjestö, joka toimii yksinomaan sosiaalisen hyvin-
voinnin edistämiseksi; 

 
ii)  se on asuinvaltiossaan vapautettu tuloverosta; 

 
iii) sillä ei ole osakkaita tai jäseniä, joilla on omistus- tai hyöty-

osuus sen tuloista tai varoista; 
 

iv) ei-finanssiyksikön asuinvaltion sovellettavat lait tai ei-
finanssiyksikön muodostamisasiakirjat eivät salli ei-
finanssiyksikön tulon tai varojen jakamista yksityishenki-
lölle tai ei-hyväntekeväisyysyksikölle tai käyttöä niiden 
hyödyksi muutoin kuin ei-finanssiyksikön hyväntekeväi-
syystoimintaa hoidettaessa tai maksettaessa kohtuull i-
nen korvaus tehdyistä palveluista tai maksuna, joka 
edustaa ei-finanssiyksikön ostaman omaisuuden käypää 
markkina-arvoa; ja 

 
v) ei-finanssiyksikön asuinvaltion sovellettavat lait tai ei-

finanssiyksikön perustamisasiakirjat edellyttävät, että ei-
finanssiyksikköä selvitystilaan asetettaessa tai puretta-
essa kaikki sen varat jaetaan julkisen vallan yksikölle tai 
muulle voittoa tavoittelemattomalle organisaatiolle tai ne 
palautuvat ei-finanssiyksikön asuinvaltion tai sen valtiol-
lisen osan julkiselle vallalle. 

 

E.  Muuta 
 

1.  Tilinhaltijalla tarkoitetaan henkilöä, jonka tiliä ylläpitävä finans-
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silaitos on listannut tai tunnistanut finanssitilin haltijaksi. Henki-
löä, muuta kuin finanssilaitosta, joka pitää finanssitiliä toisen 
henkilön hyväksi tai lukuun asiamiehenä, säilytyksenhoitajana, 
nimellisomistajana, allekirjoittajana, sijoitusneuvojana tai välittä-
jänä, ei käsitellä tilinhaltijana tässä yhteydessä (VML 17 b ja c 
§), ja tätä toista henkilöä käsitellään tilinhaltijana. Käteisarvova-
kuutussopimuksen tai elinkorkosopimuksen osalta tilinhaltija on 
jokainen henkilö, joka on oikeutettu saamaan käteisarvon tai 
muuttamaan sopimuksen edunsaajan. Jos kukaan ei voi saada 
käteisarvoa tai vaihtaa edunsaajaa, tilinhaltija on jokainen hen-
kilö, joka on sopimuksessa nimetty omistajaksi, ja jokainen 
henkilö, jolla sopimusehtojen mukaan on kiistaton oikeus mak-
suun. Käteisarvovakuutussopimuksen tai elinkorkosopimuksen 
erääntyessä tilinhaltijana käsitellään jokaista henkilöä, joka on 
sopimuksen perusteella oikeutettu saamaan maksun. 

 
2.  Rahanpesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista koskevil-

la menettelyillä tarkoitetaan raportoivan finanssilaitoksen asia-
kasta koskevaa tutkimismenettelyä niiden rahanpesun estämistä 
koskevien tai samanlaisten vaatimusten mukaan, joiden alainen 
tämä raportoiva finanssilaitos on. 

 
3.  Yksiköllä tarkoitetaan oikeushenkilöä tai oikeudellista järjestelyä, 

kuten esimerkiksi yhtiötä, yhtymää, trustia tai säätiötä. 
 

4.  Yksikkö on toisen yksikön lähiyksikkö, jos joko toinen yksikkö kont-
rolloi toista yksikköä tai kaksi yksikköä ovat yhteisen kontrollin alai-
set. Tätä sovellettaessa kontrolli käsittää sellaisen välittömän tai vä-
lillisen omistuksen yksikön äänivallasta tai arvosta, joka ylittää 50 
prosenttia. 

 
5. Verotunnisteella tarkoitetaan verovelvollisen tunnistenumeroa 

(tai sen puuttuessa sitä tehtävältään vastaavaa tietoa). 
 

6.  Asiakirjanäyttö sisältää jonkin seuraavista: 
 

a) asuinpaikkatodistus, jonka on antanut siihen oikeutettu sen val-
tion julkisen vallan toimielin (esimerkiksi hallitus tai sen virasto 
tai kunta), jolla maksunsaaja ilmoittaa asuvansa. 

 
b)  luonnollisen henkilön osalta voimassa oleva henkilöllisyysto-

distus, jonka on antanut siihen oikeutettu julkisen vallan toi-
mielin (esimerkiksi hallitus tai sen virasto tai kunta), joka sisäl-
tää luonnollisen henkilön nimen ja jota tyypillisesti käytetään 
identifiointiin. 

c) yksikön osalta virallinen dokumentaatio, jonka on antanut sii-
hen oikeutettu julkisen vallan toimielin (esimerkiksi hallitus 
tai sen virasto tai kunta) ja johon sisältyy yksikön nimi ja 
pääkonttoriosoite valtiossa, jonka se ilmoittaa asuinvaltiok-
seen, tai valtiossa, jolla se muodostettiin tai organisoitiin. 

 
d) tarkastettu tilinpäätös, kolmannen osapuolen luottoraportti, 
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konkurssihakemus tai arvopaperimarkkinavalvojien raportti. 
 

Aiemman yksikkötilin osalta raportoivat finanssilaitokset voivat käyt-
tää asiankirjanäyttönä raportoivan finanssilaitoksen tietoihin sisältyviä 
tilinhaltijan luokituksia, jotka on määritelty vakiomuotoisen toimiala-
koodausjärjestelmän perusteella, jotka raportoiva finanssilaitos on kir-
jannut tavanomaisia liiketoimintatapojaan noudattaen rahanpesun es-
tämistä tai asiakkaan tunnistamista koskevan menettelyn (AML/KYC) 
tai muun sääntelyä (muissa kuin verotustarkoituksissa) koskevan me-
nettelyn mukaisesti ja jotka raportoiva finanssilaitos on pannut täytän-
töön ennen sitä päivää, jota on käytetty finanssitilin luokittelemiseen 
aiemmaksi tiliksi edellyttäen, että raportoiva finanssilaitos ei tiedä tai 
sillä ei ole syytä tietää, että luokittelu on virheellinen tai epäluotettava. 
Vakiomuotoinen toimialakoodausjärjestelmä tarkoittaa koodausjärjes-
telmää, jota käytetään laitosten toimialakohtaisessa luokittelussa 
muissa kuin verotustarkoituksissa. 

 
 

2.9 IX jakso Tehokas täytäntöönpano 
 
Direktiivi, standardi ja Suomen solmimat kansainväliset verosopimukset 
velvoittavat Suomea täytäntöönpanemaan direktiivin ja standardin vaati-
mukset tehokkaasti. Tehokkaan täytäntöönpanon vaatimukset on huomi-
oitu kansallisissa voimaanpanolaeissa. Tämän ohjeen luvussa 4 käsitel-
lään tehokkaan täytäntöönpanon vaatimuksia tarkemmin. 
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3 TARKEMPIA SOVELTAMISOHJEITA VEROTUSMENETTE-

LYLAIN 17 B JA C §:N HUOLELLISUUSMENETTELY- JA 

RAPORTOINTIVELVOITTEIDEN TÄYTTÄMISEEN 
 

3.1 Johdanto 
 
 
Direktiivi ja OECD:n tietojenvaihtostandardi sisältävät raportointi- ja huolelli-

suusvaatimukset, joiden perusteella finanssitilien automaattinen tietojenvaihto 

tapahtuu. Direktiivi ja standardi on voimaanpantu Suomessa ohjeen luvussa 2 

kuvatusti direktiivin voimaanpanolailla sekä verotusmenettelylain 17 b ja c §:llä. 

 

Finanssilaitosten on edellä mainittujen lainkohtien nojalla raportoitava tiedot 

direktiivin ja siten standardin I jakson mukaisessa laajuudessa ja noudatettava 

standardin II–VI jaksoissa määriteltyjä huolellisuusmenettelyjä. Standardin 

keskeiset käsitteet määritellään VIII jaksossa. Raportoitavaan tiliin liittyvien 

maksujen määrä ja tyyppi määritellään Suomen verolakien mukaisesti. 

 

Direktiivi ja kansallinen voimaanpanolainsäädäntö edellyttävät, että niiden tul-

kinnassa Suomessa käytetään OECD:n standardin kommentaareja. Standardin 

kommentaarit on huomioitu jäljempänä tässä ohjeessa kansallisen lain ja direk-

tiivin edellyttämällä tavalla. 

 

3.2 Soveltamisohje yleisiä raportointivaatimuksia koske-

vaan I jaksoon 
 
I jakso sisältää raportoiviin finanssilaitoksiin sovellettavat yleiset raportointivaa-

timukset. A ja B kohta sisältävät raportoitavia tietoja koskevan yleissäännön, ja 

C–F kohdat määrittävät joukon verotunnistetta, syntymäaikaa, syntymäpaikkaa 

ja bruttotuloja koskevia poikkeuksia. 
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3.2.1 A kohta – Raportoitavat tiedot 
 
A kohdan mukaan kunkin raportoivan finanssilaitoksen on raportoitava seuraa-

vat tiedot tällaisessa raportoivassa finanssilaitoksesta olevasta raportoitavasta 

tilistä: 
 

a) luonnollisen henkilön osalta, joka on tilinhaltija ja raportoi-
tava henkilö: nimi, osoite, asuinvaltio(t), verotunniste(et) ja 
syntymäaika ja -paikka; 

b) yksiköstä, joka on tilinhaltija ja raportoitava 
henkilö: nimi, osoite, asuinvaltio(t) ja verotunniste(et); 

c) yksiköstä, joka on tilinhaltija ja jossa tunnistetaan olevan 
yksi tai useampi kontrolloiva henkilö, joka on raportoitava 
henkilö: 

(1) yksikön nimi, osoite, asuinvaltio(t) ja verotunniste(et); 
ja 

 
(2) kunkin kontrolloivan henkilön, joka on raportoitava 

henkilö, nimi, osoite, asuinvaltio(t), verotunniste(et) ja 
syntymäaika ja -paikka; 

d) tilinumero (tai sen puuttuessa sitä tehtävältään vastaava 
tieto); 

e) Raportoivan finanssilaitoksen nimi ja tunnistenumero (jos sel-
lainen on); ja 

f) tilin saldo tai arvo (mukaan lukien käteisarvovakuutusso-
pimuksen tai elinkorkosopimuksen osalta käteisarvo tai 
takaisinostoarvo) kyseisen kalenterivuoden lopussa, tai 
jos tili suljettiin tällaisen vuoden aikana, tilin sulkeminen;  

 
Lisäksi on raportoitava myös seuraavat tiedot: 

 
a) säilytystilin osalta: 

(1) koron kokonaisbruttomäärä, joka on maksettu tai hyvi-
tetty tilille (tai tiliin liittyen) kalenterivuoden aikana; 

 
(2) osingon kokonaisbruttomäärä, joka on maksettu tai hy-

vitetty tilille (tai tiliin liittyen) kalenterivuoden aikana; 
 

(3) tilillä pidettyihin varoihin liittyen syntyneen muun tulon 
kokonaisbruttomäärä, joka on maksettu tai hyvitetty t i-
lille (tai tiliin liittyen) kalenterivuoden aikana; ja  

 
(4) finanssivarojen myynnistä tai lunastuksesta tilille mak-

settu tai hyvitetty kokonaisbruttotulo sen kalenterivuo-
den aikana, jonka osalta raportoiva finanssilaitos toimi 
säilytyksenhoitajana, välittäjänä, nimellisomistajana tai 
muutoin tilinhaltijan asiamiehenä. 
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b) talletustilin osalta: koron kokonaisbruttomäärä, joka on 

maksettu tai hyvitetty tilille kalenterivuoden aikana. 
 

c) muun kuin säilytystilin tai talletustilin osalta: tilinhaltijalle t i-
lin osalta kalenterivuoden tai muun asianmukaisen rapor-
tointijakson aikana maksettu tai hyvitetty kokonaisbrutto-
määrä, jonka osalta raportoiva finanssilaitos on velvoittautu-
nut (sopimuksen perusteella velvollinen antamaan etuja tai 
maksamaan suorituksia tilinhaltijalle, käytännössä esimer-
kiksi pääomaosuudet ja määritellyt vakuutukset) tai velalli-
nen (käytännössä esimerkiksi velkaosuudet), mukaan lukien 
tilinhaltijalle kalenterivuoden aikana maksettujen lunastus-
maksujen yhteismäärä. 

 
A kohdan 1 alakohta – Osoite 
 
Tiliin liittyen raportoitava osoite on osoite, jonka raportoiva finanssilaitos on 

kirjannut tilinhaltijalle II–VII jaksojen huolellisuusmenettelyjen mukaisesti. Näin 

ollen tilinhaltijan ollessa henkilö, joka on raportoitava henkilö, raportoitava osoi-

te on henkilön voimassa oleva osoite asuinvaltiossa. Jos raportoivalla finanssi-

laitoksella ei ole tätä osoitetta, se raportoi arkistotiedoissaan olevan postiosoit-

teen. Jos tilinhaltija on yksikkö, jossa tunnistetaan olevan yksi tai useampi 

kontrolloiva henkilö, joka on raportoitava henkilö, raportoitava osoite on yksikön 

osoite sekä kyseisen yksikön jokaisen raportoitavan kontrolloivan henkilön 

osoite. 
 
A kohdan 1 alakohta – Asuinvaltio 
 
Tilin osalta raportoitava asuinvaltio on raportoivan finanssilaitoksen II–VII jak-

sojen huolellisuusmenettelyjen mukaisesti tunnistama raportoitavan henkilön 

asuinvaltio kyseisen kalenterivuoden aikana. Asuinvaltiolla tarkoitetaan tilinhal-

tijan verotuksellista valtiota tai lainkäyttöaluetta. Jos raportoitavalla henkilöllä 

on useita asuinvaltioita, raportoitavia asuinvaltioita ovat kaikki tunnistetut 

asuinvaltiot kyseisen kalenterivuoden aikana. Asuinvaltio(t) tunnistetaan II–VII 

jaksoissa kuvattujen huolellisuusmenettelyjen perusteella. 

 

Uudet verotusmenettelylain 17 b ja c §:ien mukaiset huolellisuusmenettelyvel-

voitteet eivät rajoita muita Suomen verolainsäädännön tunnistamisvelvoitteita. 

Suomessa on siis jatkossakin tutkittava ja tunnistettava esimerkiksi lähdeveroa, 

korkotulon lähdeveroa ja ennakonpidätystä varten saajan verotuksellinen 

asuinvaltio ko. lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Finanssilaitoksen edel-

lytetään hyödyntävän tässä laissa olevia tunnistamisvelvoitteita muun verolain-

säädännön vaatimusten mukaisessa asuinvaltion tunnistamisessa ja hyödyntä-
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vän muutoin tilinhaltijasta käytettävissä olevia tietoja verotusmenettelylain 17 b 

ja c §:ien mukaisessa huolellisuusmenettelyssä. 
 
 
A kohdan 1 alakohta – Verotunniste 
 
Tilin osalta raportoitava verotunniste on tunniste, jonka asuinvaltio (ei siis läh-

devaltio) on antanut tilinhaltijalle. Esimerkiksi Suomessa verotunnisteita ovat y-

tunnus ja henkilötunnus. Jos raportoitavalla henkilöllä tunnistetaan olevan usei-

ta asuinvaltioita, raportoitava verotunniste on tilinhaltijan verotunniste kunkin 

raportoitavan valtion osalta (C ja D kohdan mukaisesti). VIII jakson E kohdan 5 

alakohdan mukaisesti käsite verotunniste sisältää verovelvollisen tunnistenu-

meron puuttuessa sitä tehtävältään vastaavan tiedon. 
 
A kohdan 2 alakohta – Tilinumero 
 
Tilin osalta raportoitava tilinumero on tilinumero, jonka raportoiva finanssilaitos 

on antanut tilille sen yksilöintiä varten. Jos tilillä ei ole sellaista numeroa, sitä 

tehtävältään vastaava tieto (esim. yksilöivä sarjanumero tai muu numero, jonka 

raportoiva finanssilaitos antaa finanssitilille ja joka erottaa tilin muista saman 

laitoksen ylläpitämistä tileistä). Sopimuksen tai vakuutuksen numeroa pidetään 

yleensä tehtävältään tilinumeroa vastaavana. Jos tilillä on useita tilinumeroita, 

tili raportoidaan sillä tilinumerolla, jolla finanssilaitos raportoi tilin tilinhaltijalle. 
 
A kohdan 3 alakohta – Raportoivan finanssilai-
toksen verotunniste 
 
Raportoivan finanssilaitoksen on raportoitava nimensä ja verotunnisteensa. 

Raportoivan finanssilaitoksen tunnistetietojen tarkoituksena on, että osallistuvat 

valtiot pystyvät helposti tunnistamaan raportoitujen ja sittemmin vaihdettujen 

tietojen lähteen ja voivat esimerkiksi jäljittää virheen, joka on voinut johtaa tie-

tojen virheelliseen tai epätäydelliseen raportoimiseen. Raportoivan finanssilai-

toksen verotunnisteet Suomessa ovat tässä yhteydessä GIIN-tunnus ja y-

tunnus. Jos raportoivalla finanssilaitoksella ei ole näitä verotunnisteita, on sen 

otettava yhteys Verohallintoon y-tunnuksen saamiseksi. 

 
A kohdan 4 alakohta – Tilin saldo tai arvo 
 
Raportoivan finanssilaitoksen on raportoitava tilin saldo tai arvo kyseisen ka-

lenterivuoden lopussa, tai jos tili suljettiin tällaisen vuoden tai jakson aikana, 

tilin sulkeminen. Sellaisen tilin osalta, jonka saldo tai arvo on negatiivinen, sal-

doksi tai arvoksi ilmoitetaan nolla. Jos tili on käteisarvovakuutussopimus tai 
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elinkorkosopimus, raportoivan finanssilaitoksen on ilmoitettava tilin käteisarvo 

tai takaisinnostoarvo. 

 

Yleensä finanssitilin saldo tai arvo on saldo tai arvo, jonka finanssilaitos on 

laskenut tilinhaltijalle tehtävää raportointia varten. Finanssilaitoksessa olevan 

pääoma- tai velkaosuuden osalta pääomaosuuden saldo tai arvo on arvo, jon-

ka finanssilaitos on laskenut sellaista tarkoitusta varten, joka edellyttää useim-

min toistuvaa arvonmääritystä. Olosuhteista riippuen arvo voi olla esimerkiksi 

osuuden arvo hankinnan yhteydessä, jos finanssilaitos ei ole muutoin laskenut 

uudelleen saldoa tai arvoa muista syistä. Finanssilaitos voi myös pääoma-

osuuden tai tilin muuta arvoa määrittäessään käyttää kalenterivuoden lopusta 

poikkeavaa muuta vuosittain määritettävää arvoa, mikäli se ei tavanomaisessa 

toiminnassaan määritä tilin arvoa kalenterivuoden lopussa. Edellytyksenä on 

kuitenkin aina, että käytettävä arvo kuvaa tilinhaltijan tilin arvoa kalenterivuo-

den lopussa. Esimerkiksi henkilöstörahasto voi käyttää vuosittaista arvonmääri-

tyspäivän arvoa oikaistuna sen jälkeen, ennen kalenterivuoden loppua, tapah-

tuneilla tilin arvoon vaikuttaneilla muutoksilla (kuten jäsenen tekemillä nostoil-

la). 

 

Velkaosuuden saldo tai arvo on kyseisen osuuden lainapääoma. Vakuutus- tai 

elinkorkosopimuksen saldo tai arvo on saldo tai arvo kalenterivuoden lopussa. 

Tilin saldosta tai arvosta ei tule vähentää tilinpitäjän tiliin tai tilillä säilytettäviin 

varoihin liittyviä velkoja tai velvoitteita. 

 

Jokaiselle yhteisesti pidetyn tilin haltijalle luetaan kuuluvaksi yhteistilin koko 

saldo tai arvo samoin kuin yhteistilille (tai yhteistiliin liittyen) maksetut tai hyvite-

tyt kokonaismäärät. Sama koskee seuraavia tapauksia: 

 sellaisen passiivisen ei-finanssiyksikön pitämä tili, 
jossa on yksi tai useampi raportoitava kontrolloiva 
henkilö, kun passiivisen ei-finanssiyksikön pitämän ti-
lin koko saldo tai arvo sekä tilille maksetut tai hyvite-
tyt määrät kokonaisuudessaan luetaan kuuluvaksi jo-
kaiselle kontrolloivalle henkilölle; 
 

 sellaisen tilinhaltijan pitämä tili, joka on raportoitava 
henkilö ja jolla on useampi kuin yksi asuinvaltio, jol-
loin tilin koko saldo tai arvo samoin kuin tilille makse-
tut tai hyvitetyt määrät on raportoitava tilinhaltijan jo-
kaisen asuinvaltion osalta; 
 

 sellaisen passiivisen ei-finanssiyksikön pitämä tili, 
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jossa on kontrolloiva henkilö ja jolla useampi asuin-
valtio, jolloin passiivisen ei-finanssiyksikön pitämän ti-
lin koko saldo tai arvo sekä tilille maksetut tai hyvite-
tyt määrät kokonaisuudessaan on raportoitava kont-
rolloivan henkilön jokaisen asuinvaltion osalta; tai 
 

 sellaisen passiivisen ei-finanssiyksikön pitämä tili, jo-
ka on raportoitava henkilö, jossa on raportoitava kont-
rolloiva henkilö, on raportoitava sekä ei-
finanssiyksikön että kontrolloivan henkilön osalta (tilin 
koko saldo tai arvo sekä tilille maksetut tai hyvitetyt 
määrät kokonaisuudessaan).  

 
 
Jos tili lopetetaan, raportoivan finanssilaitoksen on raportoitava, että tili on lo-

petettu. Tilin lopetussaldoa tai -arvoa ei tarvitse raportoida. Tili katsotaan lope-

tetuksi silloin, kun se on finanssilaitoksia koskevien säännösten perusteella 

suljettu tai muutoin lopetettu. Mikäli voimassa oleva säännöstö ei ota kantaa 

tilien lopettamiseen, tili katsotaan lopetetuksi raportoivan finanssilaitoksen 

normaalien toimintamenettelyjen mukaisesti, joita sovelletaan johdonmukaises-

ti kaikkiin kyseisen finanssilaitoksen ylläpitämiin tileihin. Esimerkiksi pääoma- 

tai velkaosuus finanssilaitoksessa katsotaan yleensä lopetetuksi sen irtisano-

misen, siirtämisen, lunastuksen, perumisen tai likvidoinnin yhteydessä. Tiliä, 

jonka saldo tai arvo on nolla tai negatiivinen, ei katsota lopetetuksi yksinomaan 

tämän saldon tai arvon perusteella. 
 
 
A kohdan 4 alakohta – Asianmukainen raportointijakso 
 

Suomessa raportointijakso on kalenterivuosi. 
 
A kohdan 5 alakohdan a alakohta – Muu tulo 
 
Säilytystilin osalta raportoitaviin tietoihin kuuluvat tilillä pidettyihin varoihin liitty-

en syntyneen muun tulon kokonaisbruttomäärä maksettuna tai hyvitettynä tilille 

(tai tiliin liittyen) kalenterivuoden aikana. Käsite muu tulo merkitsee kaikkia 

määriä, joita pidetään tulona Suomen verolainsäädännön mukaan muuna kuin 

korkona, osinkona tai finanssivarojen myynnistä tai lunastuksesta saatuna brut-

totulona. Vuosi-ilmoituksella pääoma- ja velkaosuudet sekä käteisarvovakuu-

tussopimuksen perusteella saadut tulot voidaan, mikäli finanssilaitos niin valit-

see, ilmoittaa muuna tulona. Vaihtoehtoisesti näistä saadut tulot voidaan ilmoit-

taa luonteensa mukaisesti korkona, osinkona ja finanssivarojen myynnistä tai 

lunastuksesta saatuina tuloina. 
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A kohdan 5 alakohdan b alakohta – Bruttotulot 
 

Säilytystilin osalta raportoitavia tietoja ovat finanssivarojen myynnistä tai lunas-

tuksesta tilille maksettu tai hyvitetty kokonaisbruttotulo sen kalenterivuoden 

aikana, jonka osalta raportoiva finanssilaitos toimi säilytyksenhoitajana, välittä-

jänä, nimellisomistajana tai muutoin tilinhaltijan asiamiehenä. Käsite myynti tai 

lunastus tarkoittaa finanssivarojen myyntiä tai lunastusta, riippumatta siitä, on-

ko näiden finanssivarojen omistaja verovelvollinen kyseisen myynnin tai lunas-

tuksen osalta. 

 

Clearing- tai selvitysorganisaatio, joka ylläpitää raportoitavia tilejä ja selvittää 

nettopohjaisesti arvopapereiden myyntejä ja ostoja kyseisen organisaation 

jäsenten välillä, ei välttämättä ole selvillä myyntien tai luovutusten bruttotulois-

ta. Jos clearing- tai selvitysorganisaatio ei ole selvillä bruttotuloista, bruttotulot 

rajoitetaan jäsenen finanssivarojen myyntiin tai luovutukseen liittyvään, jäsenen 

tilille maksettuun tai hyvitettyyn nettomäärään ajankohtana, jolloin kyseinen 

tapahtuma selvitetään organisaation selvitysmenettelyjen mukaisesti. Käsitteel-

lä clearing- tai selvitysorganisaatio tarkoitetaan yksikköä, jonka toimialana on 

jäsenorganisaatioidensa arvopaperikauppojen selvittäminen ja arvopapereiden 

siirtäminen tai niiden siirtämistä koskevien ohjeiden antaminen veloittamalla tai 

hyvittämällä jäsenen tiliä, mihin ei välttämättä sisälly arvopapereiden fyysinen 

toimittaminen. 

 

Pörssivälittäjän hoitaman, bruttotulojen maksamiseen johtavan myynnin osalta 

bruttotulojen maksupäivä on päivä, jona kyseisen myynnin tulot hyvitetään tilille 

tai ne ovat muutoin maksuun oikeutetun henkilön käytettävissä. 

 

Myynnistä tai lunastuksesta saadut kokonaisbruttotulot merkitsevät finanssiva-

rojen myynnin tai lunastuksen tuloksena saatua kokonaismäärää. Jos myynnin 

hoitaa pörssivälittäjä, myynnistä tai lunastuksesta saadut kokonaistulot merkit-

sevät maksuun oikeutetun henkilön tilille maksettua tai hyvitettyä kokonaismää-

rää, johon lisätään määrä, jota ei makseta, koska se peritään limiittiluoton ta-

kaisinmaksuna; välittäjä voi ottaa (mutta ei ole velvollinen ottamaan) myyntiin 

liittyvät provisiot huomioon kokonaisbruttotuloja määrittäessään. Korollisen 

velkasitoumuksen myynnissä bruttotulot sisältävät mahdollisen koronmaksu-

päivien välillä kertyneen koron. 
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A kohdan 7 alakohta – Bruttomäärät 
 

Muiden kuin säilytystilien ja talletustilien osalta raportoitavia tietoja ovat tilinhal-

tijalle tilin osalta kalenterivuoden aikana maksettu tai hyvitetty kokonaisbrutto-

määrä, jonka osalta raportoiva finanssilaitos on velvoittautunut tai velallinen. 

Tällainen kokonaismäärä käsittää esimerkiksi seuraavat kokonaismäärät: 
 

 tilinhaltijalle (kokonaisuudessaan tai osittain) kalente-
rivuoden kuluessa maksettujen lunastusmaksujen yh-
teismäärä; ja 
 

 tilinhaltijalle kalenterivuoden kuluessa käteisarvova-
kuutussopimuksen tai elinkorkosopimuksen mukai-
sesti suoritetut maksut, vaikka kyseisiä maksuja ei 
katsottaisikaan käteisarvoksi VIII jakson C kohdan 8 
alakohdan mukaisesti. 

 
 

3.2.2 B kohta – Valuutta 
 
Tiedot on ilmoitettava tilivaluutassa eikä niitä siis muunneta raportointia varten 

esimerkiksi euroiksi tai Yhdysvaltain dollareiksi. Kunkin määrän valuutta on 

ilmoitettava raportoitavissa tiedoissa. Jos tilin arvo on ilmoitettu useammassa 

valuutassa, raportoiva finanssilaitos voi halutessaan raportoida tiedot siinä va-

luutassa, jonka määräinen tili on. 

 

Jos finanssilaitos käyttää lainsäädännön sallimia kynnysarvoja ja tilin arvoja on 

tätä tarkoitusta varten muunnettava euroiksi tai Yhdysvaltain dollareiksi, rapor-

toitavan finanssilaitoksen tulee laskea saldo tai arvo käyttäen avistakurssia. 

Raportoivan finanssilaitoksen on käytettävä raportoitavan kalenterivuoden vii-

meisen päivän avistakurssia. 
 

3.2.3 C–F kohdat – Poikkeukset 
 
Verotunniste ja syntymäaika 
 
C kohta sisältää aiempiin tileihin liittyvän poikkeuksen: verotunnistetta tai syn-

tymäaikaa ei tarvitse ilmoittaa, jos sitä ei ole raportoivan finanssilaitoksen arkis-

totiedoissa ja Suomen lainsäädännössä ei muuten vaadita raportoivaa finanssi-

laitosta keräämän verotunnisteita. Näin ollen verotunniste tai syntymäaika on 

raportoitava jos joko: 
 

• verotunniste tai syntymäaika on raportoivan finanssilaitok-
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sen arkistotiedoissa (huolimatta siitä, onko finanssilaitok-
silla velvollisuus säilyttää tätä tietoa); tai 

 
• verotunniste tai syntymäpäivä ei ole raportoivan finanssi-

laitoksen arkistotiedoissa, mutta finanssilaitoksilla on 
muutoin Suomen lainsäädännön mukaan velvollisuus ke-
rätä tämä tieto (esim. rahanpesun estämistä ja asiakkaan 
tunnistamista koskevissa menettelyissä (AML/KYC) tai ve-
rolainsäädännössä). 

 

Raportoivan finanssilaitoksen arkistotiedot sisältävät asiakkaan kantatiedoston 

ja sähköisesti hakukelpoiset tiedot. Asiakkaan kantatiedosto sisältää ensisijai-

sen datatiedoston, jossa raportoiva finanssilaitos ylläpitää tilinhaltijan tietoja, 

kuten tilinhaltijan yhteystietoja ja rahanpesun estämistä ja asiakkaan tunnista-

mista koskevien menettelyjen (AML/KYC) edellyttämiä tietoja. Raportoivilla 

finanssilaitoksilla on yleensä kaksi vuotta aikaa saattaa loppuun tutkimismenet-

telyt, joilla raportoitavat tilit tunnistetaan vähäarvoisten tilien joukosta, ja finans-

silaitokset voivat siten ensin tutkia sähköiset arkistotietonsa (tai hankkia tilinhal-

tijan verotunnisteen tai syntymäajan) ja tutkia tämän jälkeen paperiarkistonsa. 

 

Lisäksi silloinkin, kun raportoivalla finanssilaitoksella ei ole aiemman tilin vero-

tunnistetta tai syntymäaikaa tiedoissaan eikä sillä muutoin ole Suomen lain-

säädännön mukaan velvollisuutta kerätä näitä tietoja, raportoivan finanssilai-

toksen on pyrittävä kohtuullisin keinoin hankkimaan aiempiin tileihin liittyvät 

verotunnisteet ja syntymäajat sitä vuotta seuraavan toisen kalenterivuoden 

loppuun mennessä, jona nämä tilit tunnistettiin raportoitaviksi tileiksi, ellei vero-

tunnistetta koske jokin D kohdan poikkeuksista, jolloin sitä ei tarvitse raportoi-

da. 

  

Käsite kohtuullisin keinoin merkitsee aitoa yritystä hankkia raportoitavan tilin 

tilinhaltijan verotunniste ja syntymäaika. Näiden tietojen hankkimista tulee yrit-

tää vähintään kerran vuodessa raportoitavan aiemman tilin tunnistamisvuonna 

sekä sitä seuraavan kahden kalenterivuoden aikana. Esimerkkejä kohtuullisista 

keinoista ovat yritykset ottaa yhteyttä tilinhaltijaan (esim. postitse, henkilökoh-

taisesti tai puhelimitse), mukaan lukien muihin asiakirjoihin sisällytetty tai säh-

köisesti (esim. faksilla tai sähköpostitse) toimitettu pyyntö; ja raportoivan fi-

nanssilaitoksen lähiyksikön ylläpitämän sähköisesti hakukelpoisen tiedon tut-

kiminen VII jakson C kohdan yhdistämisperiaatteiden mukaisesti. Kohtuulliset 

keinot eivät kuitenkaan välttämättä edellytä tilin sulkemista, sen käytön estä-

mistä tai tilin siirtämistä, ehtojen asettamista sen käytölle tai sen käytön muuta 
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rajoittamista. Edellä sanotusta huolimatta kohtuullisten keinojen käyttöä voi-

daan jatkaa mainitun ajanjakson jälkeenkin. 

 

D kohta sisältää poikkeuksen, joka koskee sekä aiempia että 

uusia tilejä. Verotunnisteen raportointia ei vaadita, jos joko 
 

 kyseinen raportoitava valtio ei anna verotunnisteita; 
tai 
 

 kyseisen raportoitavan valtion kansallinen lainsää-
däntö ei vaadi tämän raportoitavan valtion antamien 
verotunnisteiden keräämistä. 

 
Raportoitavan valtion ei katsota antavan verotunnisteita kun valtio ei anna ve-

rovelvollisten tunnistenumeroita tai sen puutteessa sitä tehtävältään vastaavia 

tietoja, tai kun valtio ei ole antanut verotunnistetta tietylle luonnolliselle henkilöl-

le tai yksikölle. Tällöin kyseisellä raportoitavassa valtiossa asuvan raportoita-

van henkilön pitämän raportoitavan tilin tai tilin, jolle ei ole annettu verotunnis-

tetta, osalta ei vaadita verotunnisteen raportoimista. Jos ja kun raportoitava 

valtio kuitenkin ryhtyy antamaan verotunnisteita ja antaa verotunnisteen tietylle 

raportoitavalle henkilölle, D kohdan poikkeus ei enää päde, ja raportoitavan 

henkilön verotunniste on raportoitava, jos raportoiva finanssilaitos hankkii itse 

annetun todistuksen, joka sisältää tämän verotunnisteen, tai muutoin hankkii 

kyseisen verotunnisteen. 

 

D kohdan (ii) lausekkeessa kuvattu poikkeus on riippuvainen tilinhaltijan valtion 

kansallisesta lainsäädännöstä. Kun raportoitava valtio on antanut verotunnis-

teen raportoitavalle henkilölle, jolla on raportoitava tili, ja verotunnisteen ke-

räämistä ei voida vaatia kyseisen valtion kansallisen lainsäädännön nojalla 

(esim. koska tämän lainsäädännön mukaan verotunnisteen ilmoittaminen on 

veronmaksajille vapaaehtoista), tiliä ylläpitävän raportoivan finanssilaitoksen ei 

edellytetä hankkivan ja raportoivan verotunnistetta. Raportoiva finanssilaitos 

voi kuitenkin pyytää tilinhaltijan verotunnistetta ja kerätä sen raportointia var-

ten, jos tilinhaltija suostuu antamaan sen. Tällöin raportoivan finanssilaitoksen 

on raportoitava verotunniste. Käytännössä tämä koskee vain muutamia valtioi-

ta (esim. Australiaa). 

 

Lisätietoa eri valtioiden verotunnisteista löytyy OECD:n automaattista tietojen-

vaihtoa koskevasta portaalista, http://www.oecd.org/tax/automatic-

exchange/crs-implementation-and-assistance/. 
 

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


51 / 157 
 

 

 
Syntymäpaikka 

 
E kohta sisältää poikkeuksen, joka koskee sekä aiempia että uusia tilejä: syn-

tymäpaikkaa ei tarvitse raportoida, ellei Suomen lainsäädäntö muuten vaadi 

raportoivaa finanssilaitosta hankkimaan ja ilmoittamaan sitä, ja tiedot ovat saa-

tavilla raportoivan finanssilaitoksen ylläpitämissä sähköisesti hakukelpoisissa 

tiedoissa. Kyseisen tilinhaltijan syntymäpaikan raportoimista vaaditaan siis se-

kä: 
 

 kun raportoivan finanssilaitoksen on muuten hankitta-
va tieto syntymäpaikasta ja raportoitava Suomen 
lainsäädännön mukaisesti; että  
 

 kun syntymäpaikka on saatavilla raportoivan finanssi-
laitoksen ylläpitämissä sähköisesti hakukelpoisissa 
tiedoissa. 

 
Käsite sähköisesti hakukelpoiset tiedot merkitsee tietoja, joita raportoiva fi-

nanssilaitos ylläpitää verotusta varten, asiakkaan kantatiedostoissaan tai vas-

taavissa tiedostoissa ja joita säilytetään elektronisena tietokantana. Tiedot, 

data tai tiedostot eivät ole sähköisesti hakukelpoisia vain siksi, että niitä säilyte-

tään kuvanhakujärjestelmässä (kuten pdf-dokumentteina tai skannattuina asia-

kirjoina). Raportointi ei tässä tapauksessa sisällä tietoja, jotka ilmoitetaan vain 

pyynnöstä. 

 

3.3 Soveltamisohje yleisiä huolellisuusvaatimuksia koske-

vaan II jaksoon 
 
Jakso sisältää yleiset huolellisuusvaatimukset. Se käsittelee myös palvelujen-

tarjoajien käyttöä ja aiempia tilejä koskevia vaihtoehtoisia huolellisuusvaati-

muksia. 

3.3.1 A–C kohdat – Yleiset huolellisuusvaatimukset 
 
A kohdan mukaan tiliä käsitellään raportoitavana tilinä siitä päivästä lukien, 

jona se tunnistetaan raportoitavaksi tiliksi II–VII jaksojen sisältämien huolelli-

suusmenettelyjen mukaisesti. Jos tili on raportoitava tili, sen status ei muutu 

ennen päivää, jona se lakkaa olemasta raportoitava tili (esim. koska tilinhaltija 

ei enää ole raportoitava henkilö tai tilistä tulee muu kuin finanssitili, se lopete-

taan tai se siirretään kokonaisuudessaan), vaikka tilin saldo tai arvo olisi nolla 
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tai negatiivinen tai tilille (tai tiliin liittyen) ei ole maksettu tai hyvitetty mitään. Jos 

tili määritetään raportoitavaksi tiliksi sillä perusteella, mikä sen status on kalen-

terivuoden lopussa, tiliin liittyvät tiedot on raportoitava siten kuin se olisi rapor-

toitava tili koko sen kalenterivuoden ajan, jona se määritettiin raportoitavaksi. 

Jos raportoitava tili lopetetaan, tiliin liittyvät tiedot on raportoitava lopetuspäi-

vään saakka. Ellei toisin ole määrätty, raportoitavaa tiliä koskevat tiedot on 

raportoitava vuosittain sitä vuotta seuraavana kalenterivuonna, johon tiedot 

liittyvät. 

  

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan yleisesti A kohdan soveltamista: 
 

 Esimerkki 1 (tili, josta tulee raportoitava tili):  Tili on 
avattu 28.5.2000 ja se tunnistetaan raportoitavaksi ti-
liksi 3.12.2016. Koska tili tunnistettiin raportoitavaksi 
tiliksi kalenterivuonna 2016, sitä koskevat tiedot täy-
deltä kalenterivuodelta 2016 on raportoitava kalente-
rivuonna 2017 ja tämän jälkeen vuosittain. 
 

 Esimerkki 2 (tili, joka lakkaa olemasta raportoitava ti-
li): Sama tilanne kuin esimerkissä 1. Tilinhaltija kui-
tenkin lakkaa 24.3.2017 olemasta raportoitava henki-
lö, minkä seurauksena tili ei enää ole raportoitava tili. 
Koska tili lakkasi olemasta raportoitava tili 24.3.2017, 
tiliä koskevia tietoja ei tarvitse raportoida kalenteri-
vuonna 2018 eikä sen jälkeen, ellei tilistä jälleen tule 
raportoitava tili vuonna 2018 tai myöhempänä kalen-
terivuotena. 
 

 Esimerkki 3 (tili lopetetaan): Tili avataan 9.9.2016, ja 
se tulee raportoitavaksi tiliksi 8.2.2018. Tilinhaltija 
kuitenkin lopettaa tilin 27.9.2018. Koska tili oli rapor-
toitava tili 8.2-27.9.2018 ja se lopetettiin kalenteri-
vuonna 2018, tiliä koskevat tiedot (mukaan lukien tie-
to tilin lopetuksesta) kalenterivuoden 2018 osalta on 
raportoitava kalenterivuonna 2019 1.1-27.9. väliseltä 
ajalta. 
 

 Esimerkki 4 (tili, joka lopetetaan ennen kuin siitä tulee 
raportoitava tili): Sama tilanne kuin esimerkissä 2, 
paitsi että tilinhaltija lopettaa tilin 20.12.2017. Koska 
tili lopetettiin ennen kuin tilistä tuli raportoitava tili 
(ennen 8.2.2018), tiliä koskevia tietoja ei tarvitse ra-
portoida kalenterivuonna 2018. 

 
Tilin saldolla tai arvolla on raportoinnin lisäksi muutakin merkitystä, esimerkiksi 

aiempia yksikkötilejä koskevien huolellisuusmenettelyjen (katso V jakson A ja B 
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kohta sekä E alakohdan 1 ja 2 alakohta) ja tilisaldon yhdistämissääntöjen osal-

ta (katso VII jakson C kohdan alakohdat 1 ja 2).  

 

Tilin saldo tai arvoraja on määritettävä kalenterivuoden viimeisen päivän mu-

kaan. 

  
 

3.3.2 D kohta – Palveluntarjoajien käyttö 
 
Finanssilaitokset voivat käyttää kotimaisia tai ulkomaisia palveluntarjoajia (ali-

hankkijoita) täyttämään niille Suomessa säädetyt tietojenvaihto- ja huolelli-

suusvelvoitteet. Finanssilaitoksilla on kuitenkin aina itsellään vastuu siitä, että 

raportointi- ja huolellisuusvelvoitteet täytetään. Palveluntarjoajan käyttäminen 

ei myöskään vaikuta raportoinnin ajankohtaan ja tapaan eikä huolellisuusvel-

voitteisiin, jotka ovat samat kuin jos raportoiva finanssilaitos huolehtisi niistä 

itse. 

 

Esimerkiksi rahasto voi siis sopia, että rahastoyhtiö tai muu asianhoitaja tutkii 

ja tunnistaa asiakkaat velvoitteiden mukaisesti rahaston puolesta ja antaa vaa-

timusten mukaiset vuosi-ilmoitukset. Rahastolla itsellään on kuitenkin aina vas-

tuu siitä, että velvoitteet tulevat hoidetuiksi. 
 

3.3.3 E kohta – aiempia tilejä koskevat vaihtoehtoiset huolellisuusme-

nettelyt 
 
Raportoiva finanssilaitos voi soveltaa uusia tilejä koskevia huolellisuusmenette-

lyjä aiempiin tileihin ja suuriarvoisia tilejä koskevia huolellisuusmenettelyjä vä-

häarvoisiin tileihin. Finanssilaitos voi halutessaan soveltaa näitä menettelyjä 

kaikkiin aiempiin tileihin tai johonkin selvästi määritettyyn aiempien tilien ryh-

mään (joka on määritetty esimerkiksi toimialan mukaan tai sen paikan mukaan, 

jossa tiliä ylläpidetään). 

 

Jos finanssilaitos käyttää uusia tilejä koskevia huolellisuusmenettelyjä aiempiin 

tileihin, voi se halutessaan soveltaa aiempia tilejä koskevia kevennettyjä mää-

räyksiä (I jakson C kohtaa, III jakson A kohtaa ja V jakson A kohtaa sekä III 

jakson B kohdan 1 alakohtaa). 
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3.4 Soveltamisohje aiempien henkilötilien huolellisuusme-

nettelyjä koskevaan III jaksoon 
 
 
Tämä jakso sisältää huolellisuusmenettelyt, joita sovelletaan raportoitavien 

tilien tunnistamiseksi aiempien henkilötilien joukosta. Sen avulla voidaan ero-

tella vähäarvoiset tilit ja suuriarvoiset tilit toisistaan. 
 
 

3.4.1 A kohta – Tilit, joita ei tarvitse tutkia, tunnistaa tai raportoida 
 
Suomessa ei ole standardin kohdan C.1.a mukaisesti vapautettuja ryhmäkä-

teisarvovakuutussopimuksia tai elinkorkosopimuksia (vrt. direktiivi). 

 

3.4.2 B kohta – Vähäarvoisiin tileihin sovellettavat huolellisuusmenette-

lyt 
 
B kohta sisältää menettelyt, joita sovelletaan vähäarvoisiin tileihin. Näitä me-

nettelyjä ovat ns. asuinvaltiotesti (Residence Address Test) ja sähköinen haku. 

 

Finanssilaitos voi käyttää joko B kohdan 2–6 alakohdissa kuvattua asuinval-

tiotestiä tai sähköistä arkistohakua. Finanssilaitos voi soveltaa asuinvaltiotestiä 

joko kaikkiin vähäarvoisiin tileihin tai erikseen selvästi määritettyyn tilien ryh-

mään ja tutkia muut sähköisellä arkistohaulla. 

 

Jos finanssilaitos ei pysty tekemään asuinvaltiotestiä joko kaikkiin vähäarvoisiin 

tileihin tai selvästi määritettyjen kyseisten tilien ryhmään, finanssilaitoksen on 

suoritettava vähäarvoisen tilin osalta sähköinen arkistohaku tai sovellettava 

niihin uusien tilien tunnistamismenettelyjä. 
 
 
B kohdan 1 alakohta – Asuinvaltiotesti 
 
B kohdan 1 alakohta koskee asuinvaltiotestiä. Testiä käytettäessä raportoivalla 

finanssilaitoksella ei tarvitse olla toimintaperiaatteita ja menettelyjä asuinvaltion 

tarkistamiseksi asiakirjanäytön perusteella. Raportoiva finanssilaitos voi käsitel-

lä kyseistä henkilötilin haltijaa osoitteen sijaintivaltiossa asuvana sen määrittä-

miseksi, onko kyseinen henkilö raportoitava henkilö, jos: 

 

 raportoivalla finanssilaitoksella on arkistotiedoissaan 
henkilötilin osoite asuinvaltiossa; 
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 osoite on voimassa; ja 
 osoite perustuu asiakirjanäyttöön. 

  
Yleensä c/o-osoitetta tai postilokeroa ei voida pitää osoitteena asuinvaltiossa. 

Postilokeroa voidaan kuitenkin pitää osana osoitetta asuinvaltiossa, jos siihen 

liittyy myös esim. katuosoite, asunnon tai huoneiston numero ja siitä voi selväs-

ti tunnistaa tilinhaltijan todellisen asuinpaikan. 

 

Osoitteen katsotaan olevan voimassa, kun se on uusin osoite, jonka raportoiva 

finanssilaitos on kirjannut yksittäiselle tilinhaltijalle. Osoitteen ei kuitenkaan 

katsota olevan voimassa, mikäli siihen lähetetty posti palautuu finanssilaitok-

selle. 

 

Asiakirjanäyttövaatimus täyttyy, jos raportoivan finanssilaitoksen toimintaperi-

aatteilla ja menettelyillä varmistetaan, että sen arkistotietojen voimassa oleva 

osoite on sama osoite tai samassa valtiossa kuin asiakirjanäytön osoite (esim. 

henkilökortti, ajokortti, tai asuinpaikkatodistus). Erillistä paperiarkistohakua ei 

edellytetä. Vaatimus täyttyy myös, jos finanssilaitoksella on voimassa oleva 

veroviranomaisen antama todistus asuinvaltiosta.  

 

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan raportoivan finanssilaitoksen B kohdan 1 

alakohtaan liittyvien toimintaperiaatteiden ja menettelyjen soveltamista: 
 

• Esimerkki 1 (henkilökortti): Pankilla M, joka on raportoiva fi-
nanssilaitos, on käytössä toimintaperiaatteet ja menettelyt, 
joiden mukaisesti se on kerännyt kaikkiin aiempiin tileihinsä 
liittyen henkilökortin kopiot ja varmistaa, että näihin tileihin 
liittyvät voimassa olevat osoitteet sen arkistotiedoissa ovat 
samassa valtiossa kuin henkilökortin osoitteet. M voi käsitel-
lä näitä tilinhaltijoita osoitteen sijaintivaltiossa asuvina. 

 
• Esimerkki 2 (passi ja veroviranomaisen antama asuinvaltioto-

distus): Pankilla M on tilin avaamiseen liittyvä menettely, jonka 
mukaisesti se vahvistaa tilinhaltijan henkilöllisyyden tilinhaltijan 
passista ja varmistaa järjestelmiinsä kirjatun osoitteen verovi-
ranomaisen antaman asuinvaltiotodistuksen avulla. M voi käsi-
tellä aiemman henkilötilin haltijoitaan siinä valtiossa asuvina, 
joka on kirjattu M:n järjestelmiin. 

 

Tilinhaltijalla voi asuinpaikkatestin tuloksena olla joissakin tilanteissa asuin-

paikka kahdessa valtiossa. Esimerkiksi valtiossa A ylläpidetyn tilin osalta fi-

nanssilaitoksella voi olla tilinhaltijasta kaksi vaatimukset täyttävää osoitetta, 

kun tilinhaltija työskentelee ja asuu puolet ajasta maassa B ja puolet maassa 
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C. Tällaisissa tilanteissa finanssilaitos voi pyytää tilinhaltijalta itse annetun to-

distuksen, jolla tilinhaltija ilmoittaa asuinvaltionsa. Vaihtoehtoisesti finanssilai-

tos voi osoittaa muulla asiakirjanäytöllä (sähköinen ja paperiarkistohaku) rapor-

toitavan valtion. Muutoin raportoitaviksi valtioiksi katsotaan kaikki asuinval-

tiotestin osoittamat valtiot. 

 

Jos raportoiva finanssilaitos on käyttänyt B kohdan 1 alakohdassa kuvattua 

asuinvaltiotestiä ja olosuhteissa tapahtuu muutos, jonka vuoksi raportoiva fi-

nanssilaitos tietää tai sillä on syy tietää, että alkuperäinen asiakirjanäyttö (tai 

muu vastaava edellä kuvattu dokumentaatio) on virheellinen tai epäluotettava, 

ei se voi enää luottaa tekemäänsä asuinvaltiotestiin. Finanssilaitoksen on täl-

löin hankittava kyseisen kalenterivuoden viimeiseen päivään mennessä tai 90 

kalenteripäivän kuluessa olosuhteiden muutosta koskevasta ilmoituksesta tai 

muutoksen havaitsemisesta, riippuen siitä, kumpi ajankohdista on myöhäisem-

pi, itse annettu todistus tai uusi asiakirjanäyttö, joka selvittää tilinhaltijan vero-

tuksellisen asuinvaltion (verotukselliset asuinvaltiot). Jos finanssilaitos ei pysty 

hankkimaan itse annettua todistusta tai uutta asiakirjanäyttöä kyseiseen ajan-

kohtaan mennessä, finanssilaitoksen on käytettävä B kohdan 2–6 alakohdassa 

kuvattua sähköistä arkistohakumenettelyä. Seuraavat esimerkit kuvaavat olo-

suhteiden muuttuessa noudatettavia menettelyjä: 
 

 Esimerkki 1: Pankki I, joka on raportoiva finanssilai-
tos, on käyttänyt asuinvaltiotestiä ja sen perusteella 
käsitellyt henkilötilinhaltijaa P valtiossa X verotuksel-
lisesti asuvana. Viisi vuotta myöhemmin P ilmoittaa 
I:lle muuttaneensa valtioon Y, joka on myös raportoi-
tava valtio, ja antaa uuden osoitteensa. I hankkii P:ltä 
itse annetun todistuksen ja uuden asiakirjanäytön, jo-
ka vahvistaa, että P:n verotuksellinen kotipaikka on 
valtiossa Y. I:n tulee käsitellä P:tä raportoitavassa 
valtiossa Y asuvana. 
 

 Esimerkki 2: Tilanne on sama kuin esimerkissä 1, 
paitsi että I ei saa P:ltä itse annettua todistusta. I:n on 
käytettävä sähköisen arkistohaun menettelyä, jonka 
tuloksena sen on käsiteltävä P:tä ainakin valtiossa Y 
asuvana (tilinhaltijan ilmoittaman uuden osoitteen pe-
rusteella). 
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B kohdan 2–6 alakohta – Sähköinen arkistohaku 
 

Sähköisessä arkistohaussa raportoivan finanssilaitoksen on suuriarvoisten 

tilien osalta tutkittava sillä oleva sähköisesti hakukelpoinen tieto B kohdan 2 

alakohdassa kuvattujen tunnusmerkkien osalta. 

 

Jos sähköisessä haussa ei löydetä mitään B kohdan 2 alakohdassa lueteltuja 

tunnusmerkkejä, lisätoimia ei tarvita ennen kuin olosuhteissa tapahtuu muutos, 

jonka seurauksena tiliin liittyy yksi tai useampi tunnusmerkki tai tili muuttuu 

suuriarvoiseksi tiliksi. 

 

Jos sähköisessä haussa löydetään B kohdan 2 alakohdan a–e alakohdassa 

lueteltuja tunnusmerkkejä tai jos olosuhteissa tapahtuu muutos, jonka seurauk-

sena tiliin liittyy yksi tai useampi tunnusmerkki, tällöin B kohdan 4 alakohdan 

mukaan finanssilaitoksen on käsiteltävä tilinhaltijaa kussakin sellaisessa valti-

ossa, jonka osalta on tunnistettu tunnusmerkki, verotuksellisesti asuvana, paitsi 

jos se päättää soveltaa B kohdan 6 alakohdassa kuvattua virheiden korjausta 

koskevaa menettelyä, ja jokin mainitun alakohdan poikkeuksista soveltuu ky-

seisen tilin osalta. Olosuhteiden muuttuessa finanssilaitos voi kuitenkin päättää 

kohdella henkilöä statuksen mukaan, joka hänellä oli ennen olosuhteiden muu-

tosta, kyseisen kalenterivuoden viimeiseen päivään asti tai kunnes 90 kalente-

ripäivää on kulunut tunnusmerkin löytymisestä, riippuen siitä kumpi ajankohta 

on myöhäisempi. 

 

Olosuhteiden muutos on mikä tahansa muutos, jonka johdosta saadaan henki-

lön verotukselliseen asemaan liittyviä lisätietoja, jotka ovat ristiriidassa kysei-

sen henkilön verotuksellisen asuinvaltiotiedon kanssa. Tilinhaltijaan ja tiliin liit-

tyvät muutokset tai lisätiedot (mukaan lukien tilinhaltijan lisääminen, korvaami-

nen tai tilinhaltijaa koskeva muu muutos) on otettava huomioon myös muissa 

huolellisuusmenettelyvelvoitteissa. 

 

Sähköisen arkistohaun perusteella voi tulla useiden asuinvaltioiden tunnus-

merkkejä. Suositeltava menettely tällöin on se, että finanssilaitos ottaa yhteyttä 

tilinhaltijaa oikean (oikeiden) asuinvaltion (asuinvaltioiden) selvittämiseksi. Sa-

malla finanssilaitos voi kertoa tilihaltijalle, että tieto tullaan raportoimaan use-

aan valtioon, ellei finanssilaitos saa tilinhaltijalta täydentävää tietoa. Mikäli fi-

nanssilaitos ei saa täydentävää tietoa, tili on katsottava raportoitavaksi kaikkiin 

valtioihin, joihin löytyy tunnusmerkki. 
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Standardin B kohdan 5 alakohta käsittelee erityismenettelyjä tapauksissa, jois-

sa sähköisessä haussa löydetään tilinhaltijalle postinsäilytysohje tai c/o-osoite, 

mutta ei mitään B kohdan 2 alakohdan a–e alakohdassa luetelluista tunnus-

merkeistä eikä (näiden tunnusmerkkien sisällä) muuta osoitetta. 
 
 
B kohdan 2 alakohta – Tunnusmerkit 
 
Standardin B kohdan 2 alakohta käsittelee sähköistä arkistohakua. Tässä me-

nettelyssä raportoivan finanssilaitoksen on tutkittava sillä oleva sähköisesti 

hakukelpoinen tieto seuraavien tunnusmerkkien osalta ja sovellettava B koh-

dan 3–6 alakohtaa: 
 

a) tilinhaltijan tunnistaminen raportoitavassa valtiossa asuvaksi; 
b) voimassa oleva posti- tai kotipaikkaosoite (mukaan lukien postiloke-

ro-osoite) raportoitavassa valtiossa; 
c) yksi tai useampi puhelinnumero raportoitavassa valtiossa eikä puhe-

linnumeroa Suomessa; 
d) (muut kuin talletustiliä koskevat) voimassa olevat pysyväisohjeet va-

rojen toistuvasta siirrosta raportoitavassa valtiossa ylläpidetylle tilille; 
e) voimassa oleva asianajovaltakirja tai allekirjoitusvaltuus myönnetty-

nä henkilölle, jolla on osoite muualla kuin Suomessa; tai 
f) postinsäilytysohje tai c/o-osoite muualla kuin Suomessa, jos raportoi-

van finanssilaitoksen arkistotiedoissa ei ole muuta osoitetta tilinhalti-
jalle. 
 

B kohdan 2 alakohdan tunnusmerkki koskee tilinhaltijan tunnistamista muualla 

kuin Suomessa asuvaksi. Tämä tunnusmerkki täyttyy, jos raportoivan finanssi-

laitoksen sähköisesti hakukelpoisissa tiedoissa on tieto, jonka mukaan tilinhalti-

ja on muualla kuin Suomessa verotuksellisesti asuva.  

  

B kohdan 2 alakohdan b alakohdan tunnusmerkki on voimassa oleva posti- tai 

kotipaikkaosoite (mukaan lukien postilokero) muualla kuin Suomessa. Posti- tai 

kotipaikkaosoitteen katsotaan olevan voimassa, kun se on uusin posti- tai koti-

paikkaosoite, jonka raportoiva finanssilaitos on kirjannut henkilötilin haltijalle. 

Käyttämättömään tiliin liittyvää posti- tai kotipaikkaosoitetta pidetään voimassa 

olevana aikana, jonka tili on käyttämätön. Jos raportoiva finanssilaitos on kir-

jannut tilinhaltijalle kaksi tai useampia posti- tai kotipaikkaosoitteita ja yksi näis-

tä on tilinhaltijan palveluntarjoajan osoite (esim. varainhoitaja, sijoitusneuvoja 

tai asianajaja), raportoivaa finanssilaitosta ei vaadita käsittelemään palveluntar-

joajan osoitetta tilinhaltijan kotipaikan tunnusmerkkinä. 
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B kohdan 2 alakohdan c alakohdan tunnusmerkki on yksi tai useampi voimas-

sa oleva puhelinnumero muualla kuin Suomessa eikä puhelinnumeroa Suo-

messa. Puhelinnumeroa tai puhelinnumeroita muualla kuin Suomessa on koh-

deltava tilinhaltijan asuinpaikan tunnusmerkkinä ainoastaan kun kyseessä on 

voimassa oleva puhelinnumero tai puhelinnumerot ko. valtiossa. Tässä suh-

teessa puhelinnumeroa (numeroita) pidetään voimassa olevana, kun se on 

uusin puhelinnumero, jonka raportoiva finanssilaitos on kirjannut henkilötilin 

haltijalle. Jos raportoiva finanssilaitos on kirjannut tilinhaltijalle kaksi tai useam-

pia puhelinnumeroita, ja yksi näistä numeroista on tilinhaltijan palveluntarjoajan 

numero (esim. varainhoitaja, sijoitusneuvoja tai asianajaja), finanssilaitosta ei 

vaadita käsittelemään palveluntarjoajan puhelinnumeroa tilinhaltijan kotipaikan 

tunnusmerkkinä. 

 

B kohdan 2 alakohdan d alakohdan tunnusmerkki on (muut kuin talletustiliä 

koskevat) voimassa olevat pysyväisohjeet varojen toistuvasta siirrosta raportoi-

tavassa valtiossa ylläpidetylle tilille. Käsite pysyväisohjeet varojen toistuvasta 

siirrosta tarkoittaa tilinhaltijan tai tilinhaltijan edustajan antamaa, voimassa ole-

vaa maksumääräystä, joka suoritetaan toistuvasti ilman tilinhaltijan antamia 

lisäohjeita. Näin ollen esimerkiksi yksittäistä maksua koskeva ohje varojen siir-

rosta ei ole pysyväisohje varojen toistuvasta siirrosta, vaikka ohje annettaisiin 

etukäteen. Ohje katsotaan kuitenkin pysyväisohjeeksi, vaikka ohjetta muutet-

taisiinkin esimerkiksi jo ensimmäisen maksun jälkeen. 

 

Seuraava esimerkki kuvaa B kohdan 2 alakohdan d alakohdan soveltamista: 

Henkilöllä K on säilytystili säilyttäjäpankissa E, jonka kotipaikka on raportoita-

vassa valtiossa R. K:lla on myös talletustili liikepankissa F, jonka kotipaikka on 

raportoitavassa valtiossa S. K on antanut E:lle pysyväisohjeen siirtää talletusti-

lille kaikki tulot, jotka syntyvät säilytystilillä pidetyistä arvopapereista. Koska 

pysyväisohjeet koskevat säilytystiliä ja varat siirretään raportoitavassa valtiossa 

ylläpidettävälle tilille, nämä pysyväisohjeet ovat tunnusmerkki siitä, että K:lla on 

kotipaikka raportoitavassa valtiossa S. 

 

B kohdan 2 alakohdan f alakohdan tunnusmerkit sisältävät postinsäilytysohjeen 

ja c/o-osoitteen raportoitavassa valtiossa, jos raportoivan finanssilaitoksen ar-

kistotiedoissa ei ole muuta osoitetta tilinhaltijalle. Postinsäilytysohje on tilinhalti-

jan tai tilinhaltijan edustajan antama voimassa oleva ohje säilyttää tilinhaltijan 

postia, kunnes ohjetta muutetaan. Jos tällainen ohje on käytössä ja raportoival-
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la finanssilaitoksella ei ole arkistotiedoissaan tilinhaltijan osoitetta, tunnusmerk-

ki täyttyy. Ohje lähettää kaikki kirjeenvaihto sähköisesti ei ole postinsäilyttä-

misohje. Tunnusmerkki täyttyy myös, jos raportoivalla finanssilaitoksella on 

tiedossaan raportoitavassa valtiossa sijaitseva c/o-osoite eikä muuta tilinhalti-

jan osoitetta arkistotiedoissaan. 
 
 
B kohdan 5 alakohta – Erityismenettely 
 
B kohdan 5 alakohta käsittelee erityismenettelyjä tapauksissa, joissa sähköi-

sessä haussa löydetään tilinhaltijalle postinsäilytysohje tai c/o-osoite mutta ei 

mitään B kohdan 2 alakohdan a–e alakohdassa luetelluista tunnusmerkeistä 

eikä (näiden tunnusmerkkien sisällä) muuta osoitetta. 

  

Jos erityismenettely soveltuu tapaukseen, raportoivan finanssilaitoksen on käy-

tettävä C kohdan 2 alakohdassa kuvattua paperiarkistohakua tai yritettävä 

hankkia tilinhaltijalta itse annettu todistus tai asiakirjanäyttöä kyseisen tilinhalti-

jan verotuksellis(t)en asuinvaltion (asuinvaltioiden) määrittämiseksi siinä järjes-

tyksessä, mikä on tilanteeseen sopivinta. Jos paperiarkistohaussa ei pystytä 

määrittämään tunnusmerkkejä eikä itse annettua todistusta tai asiakirjanäyttöä 

saada, raportoivan finanssilaitoksen on raportoitava tili dokumentoimattomana 

tilinä. 

 

Kun raportoiva finanssilaitos määrittää vähäarvoisen tilin dokumentoimatto-

maksi tiliksi, raportoivan finanssilaitoksen ei tarvitse soveltaa uudelleen B koh-

dan 5 alakohdassa esitettyä menettelyä samaan vähäarvoiseen tiliin myöhem-

pinä vuosina ennen kuin olosuhteissa tapahtuu muutos, jonka seurauksena 

tiliin liittyy yksi tai useampi tunnusmerkki tai tili muuttuu suuriarvoiseksi tiliksi. 

Raportoivan finanssilaitoksen on kuitenkin raportoitava vähäarvoinen tili doku-

mentoimattomana tilinä, kunnes kyseinen tili lakkaa olemasta dokumentoima-

ton. 
 
 
B kohdan 6 alakohta – Virheiden korjaamista koskeva menettely 

 

B kohdan 6 alakohta sisältää B kohdan 2 alakohdassa kuvatussa tunnusmerk-

kien etsimisessä tapahtuneiden virheiden korjaamista koskevan menettelyn. 

Raportoivan finanssilaitoksen ei tarvitse käsitellä tilinhaltijaa ko. raportoitavas-

sa valtiossa asuvana, jos: 
 

a) tilinhaltijatietoihin sisältyy voimassa oleva posti- tai koti-
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paikkaosoite kyseisessä valtiossa tai yksi tai useampi pu-
helinnumero kyseisessä valtiossa (eikä puhelinnumeroa 
Suomessa) tai pysyväisohjeet (muun finanssitilin kuin tal-
letustilin osalta) varojen siirrosta jossakin valtiossa ylläpi-
detylle tilille, ja raportoiva finanssilaitos hankkii tai se on 
aiemmin tutkinut ja sillä on arkistotieto: 

 
i) itse annetusta todistuksesta tilinhaltijalta, että tämän 

asuinvaltio(t) on muu kuin tunnusmerkin mukainen valtio; 
ja 

 
ii) asiakirjanäytöstä, josta käy ilmi tilinhaltijan ei-

raportoitava status. 
 

b) tilinhaltijatietoihin sisältyy nykyisin voimassa oleva asian-
ajovaltakirja tai allekirjoitusvaltuus myönnettynä henkilölle, 
jolla on osoite kyseisessä valtiossa; ja raportoiva finanssi-
laitos hankkii tai se on aiemmin tutkinut ja sillä on arkis-
tossa tieto: 

 
i) itse annetusta todistuksesta tilinhaltijalta, että tämän 

asuinvaltio(t) on muu kuin tunnusmerkin mukainen valtio; 
tai 

 
ii) asiakirjanäytöstä, josta käy ilmi tilinhaltijan ei-

raportoitava status. 
 
Virheiden korjausmenettelyssä voidaan käyttää aiemmin tutkittua itse annettua 

todistusta tai asiakirjanäyttöä, paitsi jos raportoiva finanssilaitos tietää tai sillä 

on syy tietää, että itse annettu todistus tai asiakirjanäyttö on virheellinen tai 

epäluotettava. 

 

Virheiden korjaamiseen liittyvän menettelyn osana itse annetun todistuksen ei 

tarvitse sisältää nimenomaista vahvistusta siitä, että tilinhaltija ei asu tietyssä 

valtiossa, jos tilinhaltija vahvistaa, että todistus sisältää kaikki sen asuinvaltiot 

(eli tilinhaltijan asuinvaltio(i)ta koskevat tiedot ovat oikeita ja täydellisiä). Asia-

kirjanäyttö riittää selvittämään tilinhaltijan ei-raportoitavan statuksen, jos asia-

kirjanäyttö (i) vahvistaa, että tilinhaltija asuu muussa kuin kyseisessä raportoi-

tavassa valtiossa (ii) sisältää voimassa olevan kotipaikkaosoitteen kyseisen 

valtion ulkopuolella tai (iii) sen antaja on muun kuin kyseisen raportoitavan val-

tion siihen oikeutettu virasto. 
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3.4.3 C kohta – Suuriarvoisia tilejä koskevat huolellisuussäännöt 
 
Standardin C kohta sisältää laajennetut tutkimismenettelyt, joita sovelletaan 

suuriarvoisiin tileihin. Ne ovat sähköinen arkistohaku, paperiarkistohaku ja ky-

sely asiakasvastaavalle. 
 
 
C kohdan 1 alakohta – Sähköinen arkistohaku 
 
Sähköistä arkistohakua edellytetään kaikkien suuriarvoisten tilien osalta. Stan-

dardin C kohdan 1 alakohdan mukaan raportoivan finanssilaitoksen on suuriar-

voisten tilien osalta tutkittava sillä oleva sähköisesti hakukelpoinen tieto B koh-

dan 2 alakohdassa kuvattujen tunnusmerkkien osalta. 
 
 
C kohdan 2–3 alakohdat – Paperiarkistohaku 
 
Jos raportoivan finanssilaitoksen sähköisesti hakukelpoisiin tietokantoihin sisäl-

tyy kentät kaikkia C kohdan 3 alakohdassa kuvattuja tietoja ja niiden poimintaa 

varten, paperiarkistohakua ei vaadita sen lisäksi. Tämä merkitsee, että rapor-

toivan finanssilaitoksen sähköisesti hakukelpoisin tietokantoihin sisältyy C koh-

dan 3 alakohdassa kuvattuja tietoja varten kentät, ja sähköisen haun avulla 

voidaan selvittää, sisältävätkö nämä kentät tietoa. Paperiarkistohakua koske-

vaa poikkeusta ei siten voida soveltaa tapauksissa, joissa kenttä on jätetty tyh-

jäksi, ellei tyhjä kenttä tarkoita aina sitä, ettei finanssilaitoksella ole ko. tietoja 

(kenttä on tyhjä esim. koska puhelinnumeroa ei ole annettu tai valtakirjaa ei ole 

myönnetty). 

 

Finanssilaitoksen ei tarvitse tehdä paperiarkistohakua, jos sen sähköisesti ha-

kukelpoisiin tietoihin sisältyvät C kohdan 3 alakohdassa kuvatut tiedot. Jos 

finanssilaitoksen sähköisesti hakukelpoiset tiedot eivät siis sisällä kaikkia näitä 

tietoja, on finanssilaitoksen paperiarkistohaulla haettava puuttuvat tiedot. Jos 

esimerkiksi finanssilaitoksen sähköisesti hakukelpoinen tietokanta, joka sisäl-

tää kaikki vaaditut tiedot lukuun ottamatta C kohdan 3 alakohdan d alakohdas-

sa kuvattuja tietoja (esim. pysyväisohjeet varojen siirtämiseksi), raportoivan 

finanssilaitoksen on suoritettava paperiarkistohaku vain C kohdan 3 alakohdan 

d alakohdassa kuvattujen tietojen osalta. Samoin jos raportoivan finanssilaitok-

sen sähköisesti hakukelpoinen tietokanta, joka ei sisällä kaikkia vaadittuja tieto-

ja selvästi määritetyn suuriarvoisten tilien ryhmän osalta, voi finanssilaitos suo-

rittaa kyseisen paperiarkistohaun vain kyseisen tiliryhmän osalta. 
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Jos raportoivan finanssilaitoksen on suoritettava suuriarvoisen tilin osalta pape-

riarkistohaku, sen on tutkittava myös asiakkaan nykyinen kantatiedosto ja, siltä 

osin kuin ne eivät sisälly asiakkaan nykyiseen kantatiedostoon, C kohdan 2 

alakohdassa luetellut tiliin liittyvät ja raportoivan finanssilaitoksen viimeisten 

viiden vuoden aikana hankkimat asiakirjat vaadittujen tunnusmerkkien osalta. 
 
 
C kohdan 4 alakohta – Kysely asiakasvastaavalle 
 
Finanssilaitoksen on käsiteltävä suuriarvoista tiliä raportoitavana tilinä, mikäli 

asiakasvastaavalla on tosiasiallinen tieto siitä, että tilinhaltija on raportoitava 

henkilö. 

 

Asiakasvastaava on raportoivan finanssilaitoksen virkailija tai muu työntekijä, 

jolle on osoitettu jatkuva vastuu tietyistä tilinhaltijoista (mukaan lukien virkailija 

tai työntekijä, joka on raportoivan finanssilaitoksen yksityispankkipalveluosas-

ton henkilöstön jäsen). Asiakasvastaava tyypillisesti neuvoo tilinhaltijoita näi-

den pankkipalveluita, sijoituksia, trusteja, varainhoitoa, kiinteistösuunnittelua tai 

hyväntekeväisyyttä koskevissa tarpeissa ja suosittelee, panee vireille tai järjes-

tää rahoitustuotteiden, palveluiden tai muun sisäisten tai ulkoisten palveluntar-

joajien palveluiden tarjoamisen tilinhaltijan tarpeiden täyttämiseksi. 

 

Jotta kyseistä henkilöä pidettäisiin asiakasvastaavana, asiakasvastaavan työn 

on oltava kyseiselle henkilölle enemmän kuin avustava tai satunnainen työteh-

tävä. Henkilöä, jonka tehtäviin ei kuulu suora kontakti asiakkaisiin tai joka hoi-

taa taustatoimintoja tai hallinnollisia tai toimihenkilötehtäviä, ei pidetä asiakas-

vastaavana. Raportoivan finanssilaitoksen työntekijä ei välttämättä ole asia-

kasvastaava, vaikka tilinhaltija ja työntekijä ovat säännöllisesti yhteydessä kes-

kenään. Esimerkiksi finanssilaitoksen henkilöstön jäsentä, joka vastaa enim-

mäkseen tapahtumien/toimeksiantojen tai satunnaisten pyyntöjen käsittelystä, 

ei pidetä asiakasvastaavana, ellei hän ole viime kädessä vastuussa tilinhaltijan 

asioiden hoitamisesta finanssilaitoksessa. 

 

Huolimatta edellä sanotusta henkilö on C kohdan 4 alakohdassa tarkoitettu 

asiakasvastaava vain sellaisen tilin osalta, jonka kokonaissaldo tai arvo ylittää 

1 000 000 USD ottaen huomioon VII jakson C kohdassa kuvatut tilien yhdistä-

mistä ja valuutanmuunnosta koskevat säännöt. Määritettäessä, onko raportoi-

van finanssilaitoksen virkailija tai työntekijä asiakasvastaava, työntekijän on 

täytettävä asiakasvastaavan määritelmä ja tilinhaltijan tilien kokonaissaldon tai 

arvon on ylitettävä 1 000 000 USD. 
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Seuraavien esimerkkien avulla voidaan määrittää, onko raportoivan finanssilai-

toksen työntekijä asiakasvastaava: 

 Esimerkki 1: Henkilö P:llä on säilytystili pankissa R, 
joka on raportoiva finanssilaitos. P:n tilin saldo on 
vuoden lopussa 1 200 000 USD. R:n yksityispankki-
palveluiden osaston työntekijä O hoitaa jatkuvasti P:n 
tiliä. Koska O täyttää asiakasvastaavan määritelmän 
ja P:n tilin arvo ylittää 1 000 000 USD, O on P:n tilin 
asiakasvastaava. 
 

 Esimerkki 2: Tilanne on sama kuin esimerkissä 1, 
paitsi että P:n säilytystilin saldo on vuoden lopussa 
800 000 USD. Lisäksi P:llä on pankissa R talletustili, 
jonka saldo vuoden lopussa on 400 000 USD. Mo-
lemmat tilit on liitetty P:hen ja toisiinsa pankin R si-
säisen viitenumeron avulla. Koska O täyttää asiakas-
vastaavan määritelmän ja P:n tilien kokonaissaldo tai 
arvo ylittää 1 000 000 USD tilien yhdistämistä koske-
via sääntöjä sovellettaessa, O on P:n tilien asiakas-
vastaava. 
 

 Esimerkki 3: Sama tilanne kuin tapauksessa 2, paitsi 
että O:n tehtäviin ei kuulu suora yhteydenpito P:n 
kanssa. Koska O ei täytä asiakasvastaavan määri-
telmää, O ei ole P:n tilien asiakasvastaava. 

 
C kohdan 5 alakohta – Tunnusmerkkien löytämisen vaikutus 
 

Jos suuriarvoisten tilien laajennetussa tutkimisessa ei löydetä mitään B kohdan 

2 alakohdassa lueteltuja tunnusmerkkejä eikä tiliä tunnisteta asiakasvastaaval-

le tehtävän kyselyn perusteella raportoitavan henkilön pitämäksi, lisätoimia ei 

vaadita ellei olosuhteissa tapahdu muutosta, jonka seurauksena tiliin liittyy yksi 

tai useampi tunnusmerkki. 

 

Jos suuriarvoisten tilien laajennetussa tutkimisessa löydetään B kohdan 2 ala-

kohdan a–e alakohdassa lueteltuja tunnusmerkkejä tai jos olosuhteissa tapah-

tuu muutos, jonka seurauksena tiliin liittyy yksi tai useampi tunnusmerkki, ra-

portoivan finanssilaitoksen on tällöin käsiteltävä tiliä raportoitavana tilinä kunkin 

sellaisen raportoitavan valtion osalta, josta on tunnistettu tunnusmerkki. Tiliä ei 

tunnusmerkistä huolimatta ole käsiteltävä raportoitavana, jos finanssilaitos so-

veltaa B kohdan 6 alakohdan menettelyä ja jotain mainitun kohdan poikkeuk-

sista voidaan soveltaa kyseiseen tiliin. Tunnusmerkkiä, joka on löydetty yhdes-

sä tutkimismenettelyssä, kuten paperiarkistohaussa tai kyselyssä asiakasvas-
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taavalle, ei voida käyttää korjaamaan toisessa tutkimismenettelyssä, kuten 

sähköisessä arkistohaussa, löydettyä tunnusmerkkiä. Esimerkiksi asiakasvas-

taavan tiedossa olevaa, voimassa olevaa osoitetta valtiossa ei voida käyttää 

korjaamaan eriävää paperiarkistohaussa löydettyä kotipaikkaosoitetta, joka on 

sillä hetkellä raportoivan finanssilaitoksen arkistotiedoissa. 

 

Jos edellä kuvatussa suuriarvoisten tilien laajennetussa tutkimisessa tulee ilmi 

postinsäilytysohje tai c/o-osoite eikä tilinhaltijalle tunnisteta muuta osoitetta 

eikä mitään B kohdan 2 alakohdan a–e alakohdassa lueteltua tunnusmerkkiä, 

raportoivan finanssilaitoksen on hankittava tilinhaltijalta itse annettu todistus tai 

asiakirjanäyttöä kyseisen tilinhaltijan verotuksellis(t)en kotipaikan (kotipaikko-

jen) määrittämiseksi. Jos finanssilaitos ei pysty hankkimaan itse annettua todis-

tusta tai asiakirjanäyttöä, finanssilaitoksen on raportoitava tili dokumentoimat-

tomana tilinä, kunnes tili lakkaa olemasta dokumentoimaton. 
 
 
C kohdan 6–9 alakohdat – Lisämenettelyt 
 
C kohdan 6 alakohdan mukaan jos aiempi henkilötili ei ole suuriarvoinen tili 

31.12.2015 (eli se on vähäarvoinen tili), mutta muuttuu suuriarvoiseksi tiliksi 

jonkin myöhemmän kalenterivuoden viimeisenä päivänä, raportoivan finanssi-

laitoksen on saatettava kyseistä tiliä koskevat suuriarvoisen tilin laajennetut 

tutkimismenettelyt loppuun sitä vuotta seuraavan kalenterivuoden aikana, jona 

tili muuttuu suuriarvoiseksi tiliksi. Jos tili tämän tutkimisen perusteella tunniste-

taan raportoitavaksi tiliksi, raportoivan finanssilaitoksen on raportoitava vaaditut 

tiedot tilistä siltä vuodelta, jona tili tunnistetaan raportoitavaksi tiliksi, ja myö-

hemmiltä vuosilta vuosittain, paitsi jos tilinhaltija lakkaa olemasta raportoitava 

henkilö. 

 

Suomessa C kohdan 6 alakohdan b alakohdassa mainittu vuosi on sama kuin 

ajankohta, jonka jälkeen avatut tilit ovat uusia tilejä. 

 

Raportoivan finanssilaitoksen sovellettua laajennettuja tutkimismenettelyjä suu-

riarvoisiin tileihin se ei ole velvollinen soveltamaan näitä menettelyjä uudelleen 

samaan suuriarvoiseen tiliin myöhempinä vuosina, ellei tili ole dokumentoima-

ton. Tällöin raportoivan finanssilaitoksen on sovellettava niitä vuosittain, kun-

nes tili ei enää ole dokumentoimaton. Poikkeuksena on kysely asiakasvastaa-

valle. Asiakasvastaavan on vuosittain vahvistettava, ettei sillä ole tiedossaan 

sellaisia olosuhteiden muutoksia, joiden perusteella sille osoitettu tilinhaltija 
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olisi raportoitava henkilö. Asiakasvastaavan ei kuitenkaan tarvitse antaa tätä 

vahvistusta erikseen kunkin yksittäisen tilin osalta. 

 

C kohdan 8 alakohdan mukaan jos suuriarvoisen tilin osalta tapahtuu olosuh-

teiden muutos, jonka seurauksena tiliin liittyy yksi tai useampi tunnusmerkki, 

raportoivan finanssilaitoksen on käsiteltävä tiliä raportoitavana tilinä kunkin 

sellaisen raportoitavan valtion osalta, josta on tunnistettu tunnusmerkki, paitsi 

jos finanssilaitos soveltaa B kohdan 6 alakohdan menettelyä ja jotain mainitun 

kohdan poikkeuksista voidaan soveltaa kyseiseen tiliin. Raportoiva finanssilai-

tos voi kuitenkin halutessaan kohdella henkilöä olosuhteiden muutosta edeltä-

vän statuksen mukaisesti enintään 90 kalenteripäivän ajan siitä hetkestä, kun 

tunnusmerkki on havaittu. 

 

Raportoivalla finanssilaitoksella on C kohdan 9 alakohdan mukaisesti oltava 

asianmukaiset menettelyt sen varmistamiseksi, että asiakasvastaava tunnistaa 

ja ilmoittaa asianmukaisesti kaikki tilin olosuhteissa tapahtuvat muutokset. Jos 

asiakasvastaavalle esimerkiksi ilmoitetaan, että tilinhaltijalla on uusi postiosoite 

jossakin raportoitavassa valtiossa, raportoivan finanssilaitoksen on käsiteltävä 

uutta osoitetta olosuhteiden muutoksena. Jos finanssilaitos päättää soveltaa B 

kohdan 6 alakohtaa, on sen hankittava tilinhaltijalta asianmukainen dokumen-

taatio. 

 

3.4.4 D ja E kohta – Tutkimisen ajoitus ja lisämenettelyt 
 
D kohta sisältää säännöt niiden tutkimismenettelyiden ajoituksesta, joilla rapor-

toitavat tilit tunnistetaan aiempien henkilötilien joukosta. Tutkiminen on saatet-

tava suuriarvoisten tilien osalta loppuun 31.12.2016 mennessä ja vähäarvois-

ten tilien osalta 31.12.2017 mennessä. 

 

Aiempia henkilötilejä, jotka on tunnistettu III jakson nojalla raportoitaviksi tileik-

si, on käsiteltävä raportoitavina tileinä kaikkina myöhempinä vuosina, paitsi jos 

tilinhaltija lakkaa olemasta raportoitava henkilö (E kohta). 
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3.5 Soveltamisohje uusien henkilötilien huolellisuusmenet-

telyjä koskevaan IV jaksoon 
 
Tässä jaksossa käsitellään uusien henkilötilien huolellisuusmenettelyjä ja ker-

rotaan itse annetun todistuksen keräämisestä (ja sen oikeellisuuden vahvista-

misesta). 

 

A kohdan mukaan raportoivan finanssilaitoksen on tilinavauksen yhteydessä: 
 

 hankittava itse annettu todistus, joka voi olla osa t i-
linavausdokumentaatiota, joka sallii finanssilaitoksen 
määrittää tilinhaltijan verotuksellisen kotipaikan (vero-
tukselliset kotipaikat) 
 

 vahvistettava itse annetun todistuksen oikeellisuuden 
niiden tietojen perusteella, jotka finanssilaitos on 
hankkinut tilinavauksen yhteydessä, mukaan lukien 
rahanpesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista 
koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätty 
dokumentaatio. 

 
Jos itse annettu todistus vahvistaa, että tilinhaltijan verotuksellinen kotipaikka 

on raportoitavassa valtiossa, raportoivan finanssilaitoksen on B kohdan mu-

kaan käsiteltävä tiliä raportoitavana tilinä. 

 

Itse annetun todistuksen on mahdollistettava tilinhaltijan verotuksellisen koti-

paikan (verotukselliset kotipaikat) määrittäminen. Yleensä henkilöllä on vain 

yksi kotivaltio. Henkilön verotuksellinen kotipaikka voi kuitenkin olla kahdessa 

tai useammassa valtiossa. Eri valtioiden kansallisessa lainsäädännössä vah-

vistetaan ehdot, joiden mukaan valtio määritellään henkilön verotukselliseksi 

kotipaikaksi. Ehdot kattavat erilaisia lainkäyttöalueeseen liittyviä sidonnaisuuk-

sia, jotka kansallisten verolakien mukaan muodostavat kokonaisvaltaisen vero-

tuksen perustan (yleinen verovelvollisuus). Ehdot kattavat myös tapaukset, 

joissa henkilön kotipaikaksi katsotaan valtion verolakien mukaisesti kyseinen 

valtio (esimerkiksi diplomaatit tai muut julkishallinnon palveluksessa työskente-

levät henkilöt). Verosopimukset sisältävät kaksinkertaisen kotipaikan tapausten 

ratkaisemiseen erityisiä sääntöjä, joiden mukaan yhteen lainkäyttöalueeseen 

liittyvää sidonnaisuutta pidetään toiseen valtioon liittyvää sidonnaisuutta merkit-

tävämpänä kyseisten käytäntöjen kannalta. Yleensä henkilön verotuksellinen 

kotipaikka on valtiossa, jos hän valtion lakien (mukaan lukien verosopimukset) 

mukaan maksaa tai hänen pitäisi maksaa siellä veroa kotipaikan, asuinpaikan 



68 / 157 
 

 

tai minkä tahansa muun samankaltaisen kriteerin perusteella, eikä vain kysei-

sen valtion lähteistä. Kahdessa valtiossa asuvien henkilöiden verotuksellinen 

kotipaikka voidaan määritellä ko. valtioiden välisessä verosopimuksessa olevi-

en, kaksoisasumista koskevien sääntöjen perusteella. 

 

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan, miten henkilön verotuksellinen kotipaikka 

voidaan määritellä: 
 

 Esimerkki 1: Henkilön pysyvä koti on valtiossa A ja 
häntä verotetaan valtiossa A asuvana. Hän oleskeli 
yli kuusi kuukautta valtiossa B, ja tämän valtion lain-
säädännön mukaan häntä verotetaan oleskelun pi-
tuuden vuoksi kyseisessä valtiossa asuvana. Hänen 
kotipaikkanaan pidetään näin ollen molempia valtioi-
ta. 
 

 Esimerkki 2: Muuten vastaava tilanne kuin esimerkis-
sä 1, mutta henkilö oleskeli vain kahdeksan viikkoa 
valtiossa B. Tämän valtion lainsäädännön mukaan 
häntä ei veroteta oleskelun pituuden vuoksi valtiossa 
B asuvana. Hänen kotipaikkanaan pidetään näin ollen 
vain valtiota A. 

 
Lisätietoa verotuksellisen asuinvaltion määrittämisestä eri valtioissa löytyy 

OECD:n automaattista tietojenvaihtoa koskevasta portaalista, 

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

assistance/. 

 
Itse annettujen todistusten pätevyysvaatimukset 
 
Itse annettu todistus on tilinhaltijan antama todistus, josta käy ilmi tilinhaltijan 

verotuksellinen asema ja muita tietoja, joita raportoiva finanssilaitoksen on 

vaadittava tietojenvaihto- ja huolellisuusvelvoitteensa täyttämiseksi. Esimerkki 

tällaisesta tiedosta on, onko tilinomistajan verotuksellinen kotipaikka raportoita-

vassa valtiossa. Uusien henkilötilien osalta itse annettu todistus on pätevä 

vain, jos tilinhaltija on allekirjoittanut tai muuten itse vahvistanut sen oikeelli-

suuden, päiväys on viimeistään vastaanottopäivänä ja se sisältää tilinhaltijan: 
 

 nimen; 
 kotipaikan osoitteen; 
 asuinvaltio(t); 
 verotunnisteen kunkin raportoitavan valtion osalta; ja 
 syntymäajan. 

 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/
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Raportoiva finanssilaitos voi esitäyttää itse annettuun todistukseen tilihaltijan 

tiedot. Tilinhaltijan on kuitenkin aina itse annettava tieto asuinvaltio(i)staan. 

Kolmas osapuoli voi antaa tilinhaltijan puolesta itse annetun todistuksen, mikäli 

tilinhaltija on valtuuttanut hänet sen antamaan. 

 

Itse annetulla todistuksella ei ole Suomessa täsmällistä muotovaatimusta. 

Oleellista on, että itse annettu todistus sisältää tilinhaltijan statuksen määritte-

lemiseksi tarvittavat tiedot, jotka tilinhaltija on dokumentoidusti itse oikeaksi 

todistanut (perinteisen allekirjoituksen lisäksi sähköinen allekirjoitus tai muu 

vastaava tilinhaltijan antama varmennus on tässä yhteydessä hyväksyttävä). 

Finanssilaitos voi käyttää eri valtioiden veroviranomaisten julkaisemia virallisia 

lomakkeita, muita samanlaisia lomakkeita, omia joko tätä tai muuta tarkoitusta 

varten laatimiansa lomakkeita tai muuta dokumentoitua menettelyä, jolla tilin-

haltijan status saadaan asianmukaisesti määriteltyä. Jotta finanssilaitos voi 

pitää tilinhaltijan antamia tietoja luotettavina, sen on myös varmistettava, että 

tilinhaltija ymmärtää, mitä tietoja ja mitä tarkoitusta varten hän on näitä tietoja 

antamassa. Tilinhaltijan on siis tiedettävä, että verolainsäädäntö edellyttää oi-

keasisältöisten tietojen antamista. Erityisen tärkeää varmistaminen on tilanteis-

sa, joissa suomalaista asiakasta vaaditaan täyttämään vieraskielistä lomaketta 

tai ulkomaista asiakasta täyttämään suomenkielistä lomaketta. Finanssilaitos 

saa neuvoa tilinhaltijaa itse annetun todistuksen täyttämisessä. Finanssilaitos 

saa siis neuvoa myös verotukseen liittyvissä kysymyksissä, kuten esimerkiksi, 

mitä verotuksellisella asuinvaltiolla tarkoitetaan. Finanssilaitos ei kuitenkaan 

saa neuvoa asiakastaan tarkoituksessa, jolla pyritään välttämään tai kiertä-

mään raportointia. 

Itse annetussa todistuksessa tulee olla vaatimus siitä, että tilinhaltija ilmoittaa 

finanssilaitokselle sellaisista olosuhteiden muutoksistaan, jotka vaikuttavat ti-

linhaltijan verotuksellisen asuinvaltion määrittämiseen. 

 

Mikäli tilinhaltijan asuinvaltio on raportoitavassa valtiossa, itse annetussa todis-

tuksessa on ilmoitettava tilinhaltijan kunkin raportoitavan valtion verotunniste, 

jollei I jakson D kohdasta muuta johdu, ja tilinhaltijan syntymäaika. Itse anne-

tussa todistuksessa ei tarvitse ilmoittaa tilinhaltijan syntymäpaikkaa, koska I 

jakson E kohdan mukaan syntymäpaikkaa ei tarvitse ilmoittaa, paitsi silloin, kun 

raportoivan finanssilaitoksen edellytetään muutoin Suomen lainsäädännön 

nojalla hankkivan ja ilmoittavan kyseiset tiedot ja kun tiedot ovat saatavilla ra-

portoivan finanssilaitoksen ylläpitämissä sähköisesti hakukelpoisissa tiedoissa. 
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Itse annettu todistus voidaan toimittaa millä tahansa tavalla ja missä tahansa 

muodossa. Jos itse annettu todistus toimitetaan sähköisesti, sähköisen järjes-

telmän on varmistettava, että vastaanotetut tiedot vastaavat lähetettyjä tietoja. 

Lisäksi järjestelmän on dokumentoitava kaikki käyttökerrat, jotka johtavat itse 

annetun todistuksen lähettämiseen, uusimiseen tai muokkaamiseen. Sähköi-

sen järjestelmän ulkoasun ja toiminnan, käyttöoikeusmenettelyt mukaan lukien, 

on varmistettava, että järjestelmää käyttävä ja itse annetun todistuksen toimit-

tava henkilö on itse annetussa todistuksessa nimetty henkilö. Järjestelmän on 

pystyttävä toimittamaan pyynnöstä paperiversio kaikista sähköisesti toimitetuis-

ta itse annetuista todistuksista. Jos tiedot on annettu osana tilinavausdokumen-

taatiota, niiden ei edellytetä olevan dokumentaation tietyllä sivulla tai tietyssä 

muodossa, kunhan kaikki tarvittavat tiedot on annettu. 

 

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan, miten itse annettu todistus voidaan antaa: 

 Esimerkki 1: Luonnollinen henkilö A täyttää verkossa 
hakemuksen tilin avaamiseksi raportoivassa finanssi-
laitoksessa K. Henkilö A täyttää itse annettuun todis-
tukseen tarvittavat tiedot sähköiseen lomakkeeseen 
(mukaan lukien vahvistuksen henkilö A:n asuinval-
tio(i)sta). K:n palveluntarjoaja vahvistaa rahanpesun 
estämistä tai asiakkaan tunnistamista koskevan me-
nettelyn (AML/KYC) mukaisesti keräämiensä tietojen 
perusteella, että A:n sähköisessä itse annetussa to-
distuksessa ilmoittamat tiedot ovat luotettavia. Henki-
lö A:n itse annettu todistus on pätevä. 
 

 Esimerkki 2: Luonnollinen henkilö B täyttää henkilö-
kohtaisesti hakemuksen tilin avaamiseksi pankissa L. 
B todistaa henkilöllisyytensä henkilökortilla ja ilmoit-
taa kaikki itse annettuun todistukseen vaaditut tiedot 
L:n työntekijälle, joka kirjaa tiedot L:n järjestelmiin. 
Lopuksi B allekirjoittaa hakemuksen. B:n itse annettu 
todistus on pätevä. 

 Esimerkki 3: Luonnollinen henkilö C toimittaa finans-
silaitokselle M tai sen asiamiehelle N veroviranomai-
sen antaman todistuksen asuinvaltio(i)staan (esim. 
verokortin veronpidätystä varten) ja M on esitäyttänyt 
muut vaaditut tiedot. C:n itse annettu todistus on pä-
tevä. 

 Esimerkki 4: Sama kuin esimerkki 3, mutta Suomen 
verohallinto on lähettänyt verokortin suoraan M:lle tai 
N:lle. C:n itse annettu todistus on pätevä, mikäli me-
nettelyllä on varmistettu, ettei C:llä ole muita verotuk-
sellisia asuinvaltioita. 
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Itse annetun todistuksen voi allekirjoittaa (tai muuten vahvistaa myönteisesti) 

kuka tahansa henkilö, joka on lainsäädännön mukaan oikeutettu allekirjoitta-

maan tilinhaltijan puolesta. Itse annetun todistuksen ovat yleensä oikeutettuja 

allekirjoittamaan testamentin toimeenpanija, sitä vastaava henkilö tai muu hen-

kilö, jolle tilinhaltija on antanut kirjallisen valtuutuksen allekirjoittaa dokumentte-

ja kyseisen henkilön puolesta. 

 

Itse annettu todistus on pätevä siihen asti, kunnes olosuhteissa tapahtuu muu-

tos, jonka vuoksi raportoiva finanssilaitos tietää tai sillä on syy tietää, että alku-

peräinen itse annettu todistus on virheellinen tai epäluotettava. Finanssilaitos ei 

voi tällaisessa tapauksessa käyttää alkuperäistä itse annettua todistusta, vaan 

sen täytyy hankkia pätevä itse annettu todistus, joka selvittää tilinhaltijan vero-

tuksellisen kotipaikan (verotukselliset kotipaikat), tai luotettava selvitys ja tarvit-

tava dokumentaatio, jotka tukevat alkuperäisen itse annetun todistuksen päte-

vyyttä (ja säilytettävä niistä kopio tai muistiinpanot). Finanssilaitoksella on olta-

va menettelyt, joilla se varmistaa, että raportointiin vaikuttavat olosuhteiden 

muutokset tunnistetaan. 

 

Raportoiva finanssilaitos voi kuitenkin halutessaan kohdella henkilöä olosuh-

teiden muutosta edeltävän statuksen mukaisesti enintään 90 kalenteripäivän 

ajan siitä hetkestä, kun itse annettu todistus ei ole enää pätevä tai kun finanssi-

laitos saa uuden itse annetun todistuksen.  

 

Mikäli raportoiva finanssilaitos ei pysty hankkimaan vahvistusta alkuperäisen 

itse annetun todistuksen pätevyydestä tai pätevää itse annettua todistusta 

edellä mainitun 90 päivän jakson aikana, sen on kohdeltava tilinhaltijaa siinä 

valtiossa asuvana, jonka tilinhaltija ilmoittaa asuinvaltiokseen alkuperäisessä 

itse annetussa todistuksessa ja jolla tilinhaltijan asuinvaltio mahdollisesti on 

olosuhteissa tapahtuneen muutoksen seurauksena. 

 

Raportoivan finanssilaitoksen on säilytettävä itse annettu todistus. Finanssilai-

tos voi itse valita, missä muodossa ja miten todistus säilytetään (esim. alkupe-

räinen, vahvistettu kopion tai sähköinen tallenne). Tallennettu dokumentaatio 

on oltava saatavilla paperiversiona Verohallinnon pyynnöstä. 
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Itse annettujen todistusten virheiden korjaaminen 
 

Itse annetussa todistuksessa oleva vähäinen virhe, jonka finanssilaitos voi käy-

tettävissään olevan dokumentaation perusteella korjata, ei tee todistusta päte-

mättömäksi. Vähäisen virheen korjaamiseen käytetyn dokumentaation on olta-

va luotettavaa. Mikäli asuinvaltio jätetään ilmoittamatta, kyseessä ei ole vähäi-

nen virhe. Lisäksi, jos itse annetun todistuksen tiedot ovat ristiriidassa muiden 

itse annetussa todistuksessa tai asiakkaan kantatiedostossa annettujen tieto-

jen kanssa, kyseessä ei ole vähäinen virhe. 
 
 
Tilikohtaisesti toimitetut itse annetut todistukset 
 

Finanssilaitoksen on hankittava itse annetut todistukset tilikohtaisesti. Finanssi-

laitos voi kuitenkin käyttää asiakkaan toista tiliä varten toimittamaa itse annet-

tua todistusta, jos tilejä kohdellaan tässä ohjeessa kuvatusti yhtenä tilinä. 

 
Muiden henkilöiden keräämä dokumentaatio 
 

Finanssilaitos voi käyttää palveluntarjoajia täyttämään tietojenvaihto- ja huolel-

lisuusvelvoitteet mukaan lukien itse annetun todistuksen saaminen tilinhaltijal-

ta. Finanssilaitoksella on kuitenkin aina itsellään vastuu velvoitteidensa hoita-

misesta. 

 

Raportoiva finanssilaitos voi käyttää asiamiehensä (kuten sijoitusrahastojen, 

hedgerahastojen ja yksityisten pääomasijoitusrahastojen sijoitusneuvojan) ke-

räämää dokumentaatiota (kuten itse annettua todistusta). Asiamies voi säilyt-

tää dokumentaatiota tietojärjestelmässä, jota se ylläpitää yhtä tai useampaa 

raportoivaa finanssilaitosta varten, sillä edellytyksellä, että raportoiva finanssi-

laitos, jonka puolesta asiamies säilyttää dokumentaatiota, voi päästä helposti 

käsiksi dokumentaation sisältämiin tietoihin (kuten kopioon itse dokumentaati-

osta) sekä tietojen luonnetta ja pätevyyttä koskeviin tietoihin. Raportoivan fi-

nanssilaitoksen on myös pystyttävä helposti siirtämään tietoonsa tulleita tietoja, 

jotka voivat vaikuttaa dokumentaation luotettavuuteen. Tämä on pystyttävä 

tekemään joko suoraan sähköiseen järjestelmään tai toimittamalla tiedot asia-

miehelle. Raportoivan finanssilaitoksen on pystyttävä todistamaan soveltuvin 

osin, miten ja milloin se on siirtänyt tietoonsa tulleita ja dokumentaation luotet-

tavuuteen mahdollisesti vaikuttavia tietoja. Sen on myös pystyttävä todista-

maan, että siirrettyjen tietojen käsittelyssä ja asianmukaisten huolellisuusme-
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nettelyjen toteuttamisessa on otettu huomioon dokumentaation pätevyys. 

Asiamiehellä on oltava käytössään järjestelmä, jolla varmistetaan dokumentaa-

tion luotettavuuteen tai asiakkaan asemaan vaikuttavien tietojen toimittaminen 

kaikille raportoiville finanssilaitoksille, joiden dokumentaatiota asiamies säilyt-

tää. 

 

Raportoivalla finanssilaitoksella, joka saa tilin edeltäjältä tai siirtäjältä fuusiossa 

tai tilien joukkohankinnassa arvon vuoksi, on yleensä oikeus käyttää edeltäjän 

tai siirtäjän keräämää pätevää dokumentaatiota (kuten pätevää itse annettua 

todistusta) tai kopioita pätevästä dokumentaatiosta. Lisäksi raportoivan finans-

silaitoksen, joka saa tilin fuusiossa tai tilien joukkohankinnassa arvon vuoksi 

toiselta raportoivalta finanssilaitokselta, joka on täyttänyt kaikki huolellisuus-

vaatimukset siirrettyjen tilien osalta, sallitaan yleensä käyttää edeltäjän tai siir-

täjän tekemää tilinhaltijan aseman määritystä siihen saakka, kunnes tilin saaja 

tietää tai sillä on syy tietää, että asema on virheellinen tai olosuhteissa on ta-

pahtunut muutos. 
 
 
Itse annettujen todistusten oikeellisuus 
 

Kuten edellä todetaan, finanssilaitoksen on vahvistettava kyseisen itse annetun 

todistuksen oikeellisuus tilin avaamisen yhteydessä saamiensa tietojen perus-

teella, mukaan lukien kaikki rahanpesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista 

koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätty dokumentaatio (eli oikeel-

lisuutta koskeva testi). 

 

Raportoivan finanssilaitoksen katsotaan vahvistaneen itse annetun todistuksen 

oikeellisuus, mikäli tilin avaamismenettelyiden aikana ja tilin avaamisen yhtey-

dessä saatuja tietoja tarkistettaessa (mukaan lukien kaikki rahanpesun estä-

mistä tai asiakkaan tunnistamista koskevan menettelyn mukaisesti kerätty do-

kumentaatio), se ei tiedä tai sillä ei ole syytä tietää, että itse annettu todistus on 

virheellinen tai epäluotettava. Raportoivien finanssilaitosten ei edellytetä tutki-

van tilinhaltijan asuinvaltion verolainsäädännön perusteella itse annetun todis-

tuksen oikeellisuutta. Todistusta ei kuitenkaan voida pitää pätevänä, jos fi-

nanssilaitos Suomen verolainsäädännön perusteella (esim. voitonjaon lähdeve-

rotuksessa) kohtelee tilinhaltijaa muualla kuin itse annetussa todistuksessa 

ilmoitetussa valtiossa asuvana. 
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Seuraavissa esimerkeissä kuvataan oikeellisuustestin soveltamista: 
 

• Esimerkki 1: Raportoiva finanssilaitos saa itse annetun todis-
tuksen tilinhaltijalta tilin avaamisen yhteydessä. Itse annetus-
sa todistuksessa mainittu kotipaikkaosoitteen valtio on ristirii-
dassa rahanpesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista 
koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätyssä do-
kumentaatiossa mainitun valtion kanssa. Ristiriidassa olevien 
tietojen takia itse annettu todistus on virheellinen tai epä-
luotettava, joten tämän seurauksena se ei läpäise oikeelli-
suustestiä. 

 
• Esimerkki 2: Raportoiva finanssilaitos saa itse annetun todis-

tuksen tilinhaltijalta tilin avaamisen yhteydessä. Itse annetus-
sa todistuksessa mainittu kotipaikkaosoite ei kuulu tilinhalti-
jan asuinvaltiokseen ilmoittamaan valtioon. Ristiriidassa ole-
vien tietojen takia itse annettu todistus ei läpäise oikeellisuus-
testiä. 

  
 Esimerkki 3: Raportoiva finanssilaitos saa itse annetun todis-

tuksen tilin avaamisen yhteydessä. Itse annetussa todistuk-
sessa mainittu kotipaikkaosoite on valtiossa X ja lähdevero-
tusta varten saatujen tietojen mukaan tilinhaltijan verotuksel-
linen asuinvaltio on valtio Y. Ristiriidassa olevien tietojen ta-
kia itse annettu todistus ei läpäise oikeellisuustestiä. 

 
Mikäli itse annettu todistus ei muuten läpäisisi oikeellisuustestiä, raportoivan 

finanssilaitoksen odotetaan tilinavausmenettelyjen aikana hankkivan joko päte-

vän itse annetun todistuksen tai luotettavan selvityksen ja tarvittavan dokumen-

taation, jotka tukevat itse annetun todistuksen oikeellisuutta, (ja säilyttävän 

selvityksestä ja dokumentaatiosta kopion tai muistiinpanot). Esimerkkejä tällai-

sesta luotettavasta selvityksestä ovat henkilön ilmoitus siitä, että hän on (1) 

asianomaisen valtion koulutuslaitoksen opiskelija ja hänellä on asianmukainen 

viisumi, (2) opettaja, harjoittelija tai työharjoittelija asianomaisen valtion oppilai-

toksessa tai osallistuu koulutus- tai kulttuurivaihto-ohjelmiin ja hänellä on 

asianmukainen viisumi, (3) ulkomaalainen henkilö, joka on nimitetty diplomaa-

tin virkaan tai tehtävään asianomaisen valtion konsulaattiin tai suurlähetystöön 

tai (4) rajatyöntekijä tai valtioiden välillä kulkevassa rekassa tai junassa työs-

kentelevä työntekijä. 

 

Esimerkki 1: Raportoiva finanssilaitos saa tilinhaltijan itse annetun todistuksen 

tilin avaamisen yhteydessä. Itse annetussa todistuksessa mainittu asuinvaltio 

on ristiriidassa rahanpesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista koskevan 

menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätyssä dokumentaatiossa mainitun 
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asuinvaltion kanssa. Tilinhaltija selittää, että hän on erään valtion diplomaatti ja 

näin ollen hänen asuinvaltio on kyseinen valtio. Hän myös esittää diplomaatti-

passinsa. Raportoiva finanssilaitos sai kohtuullisen selityksen ja itse annetun 

todistuksen kohtuullisuutta tukevan dokumentaation, joten itse annettu todistus 

läpäisee kohtuullisuustestin. 
 

3.6 Soveltamisohje aiempien yksikkötilien huolellisuusme-

nettelyjä koskevaan V jaksoon 
 
Tässä jaksossa kuvataan aiempia yksikkötilejä koskevia huolellisuusmenettely-

jä. 

3.6.1 A kohta – Tilit, joita ei tarvitse tutkia, tunnistaa tai raportoida 

 

Pääsääntönä on, että finanssilaitoksen on tutkittava, tunnistettava ja tarvittaes-

sa raportoitava kaikki yksikkötilit. Finanssilaitos voi kuitenkin niin valitessaan 

jättää tutkimatta sellaiset aiemmat yksikkötilit, joiden kokonaissaldo tai -arvo ei 

ylitä 250 000 USD 31.12.2015, siihen saakka kunnes kokonaissaldo tai -arvo 

ylittää 250 000 USD jonkin myöhemmän kalenterivuoden viimeisenä päivänä.  

 

Finanssilaitos voi soveltaa 250 000 USD:n poikkeusta joko kaikkiin aiempiin 

yksikkötileihin tai erikseen selkeästi tunnistettaviin tällaisten tilien ryhmiin. 

 

Aiemmat yksikkötilit on tutkittava ja tunnistettava 31.12.2016 mennessä ja ra-

portoitava ensimmäisen kerran vuonna 2017. 

 

3.6.2 B ja C kohta – Tutkittavat ja raportoitavat tilit 
 
Aiemmat yksikkötilit, joiden kokonaissaldo tai -arvo ylittää 250 000 USD 31.12. 

minä tahansa kalenterivuonna, on tutkittava D kohdan menettelyjen mukaisesti. 

Aiempi yksikkötili on siis aina tutkittava seuraavissa tapauksissa: 

 
 tilin kokonaissaldo tai -arvo ylittää 250 000 USD 31.12.2015; 

tai 
 tilin kokonaissaldo tai -arvo ei ylitä 250 000 USD 31.12.2015, 

mutta ylittää 250 000 USD jonkin myöhemmän kalenterivuo-
den viimeisenä päivänä. 

 



76 / 157 
 

 

Aiempaa yksikkötiliä, jota ei ole kuvattu A kohdassa, on C kohdan mukaan 

pidettävä raportoitavana tilinä vain, jos sitä pitää yksi tai useampi yksikkö, jotka 

ovat joko: 

 
 raportoitavia henkilöitä tai 
 passiivisia ei-finanssiyksiköitä, joilla on yksi tai useampia ra-

portoitavia kontrolloivia henkilöitä. 
 
Aiempi yksikkötili, jota pitää passiivinen ei-finanssiyksikkö, jolla on yksi tai use-

ampia raportoitavia kontrolloivia henkilöitä, on siitä huolimatta C kohdan mu-

kaisesti raportoitava tili, vaikka yksikkö itsessään ei olisi raportoitava henkilö tai 

jonkun passiivisen ei-finanssiyksikön kontrolloivan henkilön asuinvaltio olisi 

sama kuin passiivisen ei-finanssiyksikön.  
 

3.6.3 D kohta – Tutkimismenettelyt 

 
D kohta sisältää tutkimismenettelyt raportoitavien tilien tunnistamiseksi aiempi-

en yksikkötilien joukosta. Kyseiset menettelyt edellyttävät raportoivan finanssi-

laitoksen määrittävän 
 

 pitääkö aiempaa yksikkötiliä yksi tai useita yksikköjä, jotka 
ovat raportoitavia henkilöitä; ja 
 

 pitääkö aiempaa yksikkötiliä yksi tai useampi yksikkö, jotka 
ovat passiivisia ei-finanssiyksiköitä ja joilla on yksi tai useita 
raportoitavia kontrolloivia henkilöitä. 

 
 
D kohdan 1 alakohta – Tilinhaltijoiden tutkimismenettely 
 
D kohdan 1 alakohta sisältää tutkimismenettelyn, jolla selvitetään, pitääkö ai-

empaa yksikkötiliä yksi tai useita yksikköjä, jotka ovat raportoitavia henkilöitä. 

Mikäli jokin yksiköistä on raportoitava henkilö, tiliä on käsiteltävä raportoitavana 

tilinä. 

 

Raportoivan finanssilaitoksen on tutkittava sääntely- tai asiakassuhdetarkoituk-

sia varten säilytetyt tiedot (mukaan lukien rahanpesun estämistä tai asiakkaan 

tunnistamista koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätty dokumen-

taatio) sen määrittämiseksi, osoittavatko ne tilinhaltijan asuinpaikan olevan 

raportoitavassa valtiossa. Tätä sovellettaessa tiedot, jotka osoittavat tilinhaltijan 

asuinpaikan olevan raportoitavassa valtiossa, ovat seuraavia: 
 

 perustamis- tai organisointipaikka raportoitavassa val-
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tiossa; 
 

 osoite raportoitavassa valtiossa (koskee esimerkiksi 
verotuksessa sivuutettavia yksikköjä, ja tarkoittaa 
esimerkiksi rekisteröityä osoitetta, päätoimipaikkaa tai 
toimivan johdon sijaintia); tai 
 

 yhden tai useamman trustin trustinhoitajaa (tai sa-
mankaltaisen oikeudellisen järjestelyn vastaavassa 
roolissa olevaa) raportoitavassa valtiossa. 

 
Finanssilaitoksen kiinteä toimipaikka raportoitavassa valtiossa ei ole osoitus 

asuinvaltiosta, ellei tili ole tämän kiinteän toimipaikan tili. Esimerkiksi, jos suo-

malaisen finanssilaitoksen tilinhaltijana on suomalainen yhtiö, jolla finanssilai-

tos tietää olevan ulkomaisia sivuliikkeitä, ei automaattisesti tarkoita sitä, että 

tilinhaltijan asuinvaltio on raportoitavassa valtiossa (siis muualla kuin Suomes-

sa). 

 

Jos tiedot osoittavat, että tilinhaltijan asuinvaltio on raportoitava valtio, raportoi-

van finanssilaitoksen on käsiteltävä tiliä raportoitavana tilinä, ellei se hanki tilin-

haltijalta itse annettua todistusta tai hallussaan olevien tai julkisesti saatavilla 

olevien tietojen perusteella luotettavasti määritä, ettei tilinhaltija ole raportoitava 

henkilö tällaisessa raportoitavassa valtiossa. 

 

Julkisesti saatavilla olevat tiedot tarkoittavat valtion valtuutetun julkisen vallan 

toimielimen (esimerkiksi valtion tai sen viraston tai kunnan) julkaisemia tietoja. 

Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi finanssilaitosten nimet ja tunnistenumerot si-

sältävän veroviranomaisen julkaiseman luettelon tiedot, valtion julkisen vallan 

toimielimen ylläpitämän tai valtuuttaman ja julkisesti saatavilla olevan rekisterin 

tiedot ja vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla julkistetut tiedot. Tällaisia tietoja 

ovat esimerkiksi Yhdysvaltain verohallinnon ylläpitämä FFI-luettelo (ns. GIIN-

rekisteri finanssilaitoksista, joilla on GIIN-tunnus), arvopaperipörssin yhtiölista-

ukset julkisen kaupankäynnin kohteena olevista yhtiöistä ja yleisesti saatavilla 

oleva tieto julkisista yksiköistä ja kansainvälisistä järjestöistä. 

Lisäksi julkisesti saatavilla oleviksi tiedoiksi katsotaan tilinhaltijaa koskeva julki-

sesti saatavilla oleva luokitus, joka on määritetty vakiomuotoisen toimialakoo-

dausjärjestelmän perusteella ja jonka on määrittänyt esimerkiksi kauppajärjestö 

tai kauppakamari tavanomaisia liiketoimintatapoja noudattaen. Raportoivan 

finanssilaitoksen odotetaan säilyttävän muistiinpanot tutkittujen tietojen tyypistä 

ja tietojen tutkimisen päivämäärästä. 
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Finanssilaitos voi noudattaa D kohdan 1 alakohdan a ja b alakohdassa olevia 

ohjeita tilanteen mukaan tarkoituksenmukaisimmassa järjestyksessä ratkais-

tessaan, pitääkö aiempaa yksikkötiliä yksi tai useampi yksikkö, jotka ovat ra-

portoitavia henkilöitä. Näin raportoiva finanssilaitos voi esimerkiksi määrittää D 

kohdan 1 alakohdan b alakohdan mukaisesti, että aiempaa yksikkötiliä pitää 

yksikkö, joka ei ole raportoitava henkilö (esimerkiksi raportoiva finanssilaitos, 

julkisen vallan yksikkö, kansainvälinen järjestö tai julkisen kaupankäynnin koh-

teena oleva yritys), ja näin ollen tili ei ole raportoitava tili. 

 

Itse annettu todistus on tilinhaltijan hankkima todistus, josta ilmenee tilinhaltijan 

verotuksellinen asema ja kaikki muut tiedot, jotka finanssilaitoksen on kerättävä 

täyttääkseen tietojenvaihto- ja huolellisuusvelvoitteensa. Aiempien yksikkötilien 

osalta itse annettu todistus on pätevä vain, jos sen on allekirjoittanut (tai muu-

ten myönteisesti vahvistanut) henkilö, jolla on valtuudet tehdä se tilinhaltijan 

puolesta, päiväys on viimeistään vastaanottopäivänä ja se sisältää tilinhaltijan: 
 

 nimen; 

 osoitteen; 

 asuinvaltion (asuinvaltiot); ja 

 verotunnisteen kunkin raportoitavan valtion osalta. 
 

 
Raportoiva finanssilaitos voi esitäyttää itse annettuun todistukseen tilihaltijan 

tiedot. Tilinhaltijan on kuitenkin aina itse annettava tieto asuinvaltio(i)staan. 

 

Henkilöitä, joilla on valtuudet allekirjoittaa itse annettu todistus, ovat yleensä 

yhtiön virkailija tai johtaja, henkilöyhtiön yhtiökumppani, trustin trustinhoitaja, 

edellä mainittuja vastaava henkilö tai muu henkilö, jolle tilinhaltija on antanut 

kirjallisesti valtuudet allekirjoittaa dokumentaatio kyseisen henkilön puolesta. 

 

Aiempia yksikkötilejä koskeva itse annettu todistus voi myös sisältää tilinhalti-

jan aseman. Tilinhaltijan asema voi olla mikä tahansa seuraavista: 
 

a) Finanssilaitos: 

(1) VIII jakson A kohdan 6 alakohdan b alakohdassa kuvattu 
sijoitusyksikkö. 

(2) Muu finanssilaitos. 

 

b)  Ei-finanssiyksikkö: 
 



79 / 157 
 

 

(1) Julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö tai julki-
sen kaupankäynnin kohteena olevan yhtiön tytäryhtiö. 

(2) Julkisen vallan yksikkö. 

(3) Kansainvälinen organisaatio. 

(4) Aktiivinen ei-finanssiyksikkö (muu kuin 1–3). 
 

(5) Passiivinen ei-finanssiyksikkö (lukuun ottamatta VIII jak-
son A kohdan 6 alakohdan b alakohdassa kuvattua sijoi-
tusyksikköä). 

Itse annettua todistusta pyytäessään finanssilaitosten odotetaan antavan tilin-

haltijoille tähän liittyvää asianmukaista tietoa oman tilanteensa määrittämiseksi 

(esimerkiksi VIII jakson D kohdan 9 alakohdan sisältämän käsitteen aktiivinen 

ei-finanssiyksikkö määritelmä). 

Uusia henkilötilejä koskevia itse annettujen todistusten vaatimuksia ja menette-

lyjä sovelletaan myös aiempia yksikkötilejä koskeviin itse annettuihin todistuk-

siin. 

 

D kohdan 2 alakohta – Kontrolloivien henkilöiden tutkimismenettely 

 

D kohdan 2 alakohta sisältää tutkimismenettelyn sen määrittämiseksi, pitääkö 

aiempaa yksikkötiliä yksi tai useampi yksikkö, jotka ovat passiivisia ei-

finanssiyksikköjä ja joilla on yksi tai useita raportoitavia kontrolloivia henkilöitä. 

Jos yksikin passiivisen ei-finanssiyksikön kontrolloivista henkilöistä on raportoi-

tava henkilö, tiliä on käsiteltävä raportoitavana tilinä (vaikka kontrolloivan hen-

kilön asuinvaltio olisi sama kuin passiivisen ei-finanssiyksikön). 

 

Näitä määrityksiä tehdessään raportoivan finanssilaitoksen on seurattava D 

kohdan 2 alakohdan a–c alakohdan ohjeita tilanteen mukaan tarkoituksenmu-

kaisimmassa järjestyksessä. Näiden alakohtien tarkoituksena on määrittää 
 

 onko tilinhaltija passiivinen ei-finanssiyksikkö; 

 kyseisten passiivisten ei-finanssiyksiköiden kontrolloivat henkilöt; 

ja 

 onko joku näistä kontrolloivista henkilöistä raportoitava henkilö. 

 
 
Suomessa finanssilaitos voi osoittaa sen, ettei kyse ole raportoitavasta tilistä, 

näyttämällä vähintään yhden seuraavista: 

 yksikkö on aktiivinen suomalainen (asuinvaltio vain Suomi) ei-

finanssiyksikkö, 
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 yksiköllä ei ole kontrolloivia henkilöitä tai 

 kontrolloivien henkilöiden asuinvaltio on (vain) Suomi 

 

Finanssilaitoksen ei siis tarvitse tutkia muita tunnusmerkkejä, mikäli se osoit-

taa, että vähintään yksi edellä mainituista edellytyksistä täyttyy. 

Sen määrittämiseksi, onko tilinhaltija passiivinen ei-finanssiyksikkö, raportoivan 

finanssilaitoksen on hankittava tilinhaltijalta itse annettu todistus tämän aseman 

selvittämiseksi. Itse annettua todistusta ei kuitenkaan tarvitse hankkia, jos fi-

nanssilaitoksella on hallussaan tai julkisesti on saatavilla tietoja, joiden perus-

teella finanssilaitos voi luotettavasti määrittää, että tilinhaltija on aktiivinen ei-

finanssiyksikkö tai finanssilaitos, joka on muu kuin ei-osallistuva ammattimai-

sesti johdettu sijoitusyksikkö (eli VIII jakson A kohdan 6 alakohdan b alakoh-

dassa kuvattu sijoitusyksikkö, joka ei ole osallistuvan valtion finanssilaitos). 

Tilinhaltijan aseman selvittämiseen tarvittavan itse annetun todistuksen on 

noudatettava aiempia yksikkötilejä koskevia itse annettujen todistusten päte-

vyyden edellytyksiä. Raportoivan finanssilaitoksen, joka ei pysty määrittämään 

tilinhaltijan asemaksi aktiivista ei-finanssiyksikköä tai finanssilaitosta, joka on 

muu kuin ei-osallistuva ammattimaisesti johdettu sijoitusyksikkö, on oletettava, 

että se on passiivinen ei-finanssiyksikkö. 

 

Tilinhaltijan kontrolloivia henkilöitä määrittäessään finanssilaitos voi käyttää 

tietoja, jotka on kerätty ja säilytetty rahanpesun estämistä tai asiakkaan tunnis-

tamista koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaisesti. 

 

Määrittäessään, onko passiivisen ei-finanssiyksikön kontrolloiva henkilö rapor-

toitava henkilö, raportoiva finanssilaitos voi myös käyttää tietoja, jotka on kerät-

ty ja säilytetty rahanpesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista koskevan 

menettelyn mukaisesti. Mikäli aiemman yksikkötilin yhteenlaskettu saldo tai 

arvo ylittää 1 000 000 USD, itse annettu todistus on kerättävä joko tilinhaltijalta 

tai kontrolloivalta henkilöltä (D kohdan 2 alakohdan c alakohdan ii alakohta). 

Kontrolloivaa henkilöä koskeva itse annettu todistus on pätevä vain, jos sen on 

allekirjoittanut (tai muuten positiivisesti vahvistanut) kontrolloiva henkilö tai 

henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa tilinhaltijan tai kontrolloivan henkilön 

puolesta, sen päiväys on viimeistään vastaanottopäivänä ja se sisältää jokai-

sen kontrolloivan henkilön: 
 

 nimen; 

 osoitteen; 
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 asuinvaltion (asuinvaltiot); 

 verotunnisteen kunkin raportoitavan valtion osalta; ja 

 syntymäajan. 

 
Raportoiva finanssilaitos voi esitäyttää itse annettuun todistukseen kontrol-

loivaa henkilöä koskevat tiedot. Kontrolloivan henkilön on kuitenkin aina itse 

annettava tieto asuinvaltio(i)staan. 

 

Esimerkki 1: Aiemman yksikkötilin kontrolloivien henkilöiden tutkiminen tilan-

teessa, jossa tilien yhteenlaskettu saldo on alle 1 000 000 USD ja finanssilai-

toksella on voimassa olevien lakien mukaisesti tiedossaan ainoastaan kontrol-

loivien henkilöiden nimet ja vaaditut yksilöintitiedot (ei tietoa verotuksellisesta 

asuinvaltiosta). 

 

Sellaisten tilien osalta, joiden saldo tai arvo on enintään 1 000 000 USD (tilien 

yhdistämistä koskevien sääntöjen soveltamisen jälkeen), finanssilaitos voi käyt-

tää tietoja, joita kerätään ja säilytetään sääntely- tai asiakassuhdetarkoituksia 

varten (mukaan lukien rahanpesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista kos-

kevat menettelyt (AML/KYC)) sen määrittämiseksi, onko kontrolloiva henkilö 

raportoitava henkilö. Koska esimerkissä finanssilaitoksella ei ole sellaisia arkis-

totietoja, jotka osoittaisivat kontrolloivan henkilön olevan mahdollisesti raportoi-

tava henkilö, eikä siltä vaadita kyseisiä tietoja, se ei voi esittää kontrolloivien 

henkilöiden asuinvaltiota koskevia dokumentteja eikä sen tarvitse raportoida 

kyseistä henkilöä kontrolloivaksi henkilöksi. Finanssilaitos voi noudattaa uuden 

tilin huolellisuusmenettelyjä. 

 

Esimerkki 2: Muuten sama kuin esimerkki 1, mutta tilinhaltija avaa finanssilai-

toksessa uuden tilin. Finanssilaitoksen on tutkittava ja tunnistettava kontrolloi-

vat henkilöt tällöin uuden tilin huolellisuusmenettelyjä noudattaen. 

 

Uusia henkilötilejä koskevia itse annettujen todistusten vaatimuksia ja menette-

lyjä sovelletaan myös aiempien tilien osalta sen määrittämiseksi, onko passiivi-

sen ei-finanssiyksikön kontrolloiva henkilö raportoitava henkilö. 

 

Mikäli finanssilaitoksen on hankittava itse annettu todistus, mutta se ei ole saa-

nut sitä passiivisen ei-finanssiyksikön kontrolloivan henkilön osalta, finanssilai-

toksen on käytettävä arkistotiedoissaan olevia tunnusmerkkejä kyseisistä kont-

rolloivista henkilöistä niin kuin ne kuvataan III jakson B kohdan 2 alakohdassa 
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sen määrittämiseksi, onko kyseessä raportoitava henkilö. Jos raportoivalla fi-

nanssilaitoksella ei ole kyseisiä tunnusmerkkejä arkistotiedoissaan, mitään 

lisätoimia ei tarvita ennen kuin olosuhteissa tapahtuu muutos, jonka seurauk-

sena tiliin liittyy yksi tai useampi kontrolloivaan henkilöön liittyvä tunnusmerkki. 
 
 

3.6.4 E kohta – Tutkimisajankohta ja lisämenettelyt 
 
E kohdan 1 ja 2 alakohdat sisältävät säännöt, joissa määritetään tutkimisme-

nettelyjen ajankohta raportoitavien tilien tunnistamiseksi aiempien yksikkötilien 

joukosta. Kyseiset säännöt edellyttävät, että tutkiminen on aina tehtävä 
 

a) tileille, joiden yhteenlaskettu saldo tai arvo ylittää 
250 000 USD 31.12.2015, 31.12.2016 mennessä; ja 

 
b)  tileille, joiden yhteenlaskettu saldo tai arvo ei ylitä 250 000 

USD 31.12.2015, mutta ylittää 250 000 USD 31.12. jonakin 
seuraavana vuonna, tätä seuraavan kalenterivuoden loppuun 
mennessä. Esimerkiksi, jos saldo ylittää 250 000 USD 
31.12.2016, on tili tutkittava 31.12.2017 mennessä. 

 
 

Jos aiemman yksikkötilin olosuhteissa tapahtuu muutos, joka aiheuttaa sen, 

että raportoiva finanssilaitos tietää tai sillä on syy tietää, että itse annettu todis-

tus tai muu tiliin liittyvä dokumentaatio on virheellinen tai epäluotettava, itse 

annettu todistus ei ole enää luotettava. Finanssilaitoksen on tällöin tutkittava 

tilin asema uudelleen. Tällaisissa tapauksissa raportoivien finanssilaitosten on 

noudatettava seuraavia menettelyjä kyseisen kalenterivuoden viimeiseen päi-

vään mennessä tai 90 kalenteripäivän kuluessa olosuhteiden muutosta koske-

vasta ilmoituksesta tai muutoksen havaitsemisesta: 

 

 Määritettäessä, onko tilinhaltija raportoitava henkilö: 
raportoivan finanssilaitoksen on hankittava joko itse 
annettu todistus tai luotettava selvitys ja tarvittava 
dokumentaatio, jotka tukevat alkuperäisen itse anne-
tun todistuksen tai dokumentaation oikeellisuutta (ja 
tallennettava selityksestä ja dokumentaatiosta kopio 
tai muistiinpanot). Mikäli raportoiva finanssilaitos ei 
pysty joko hankkimaan itse annettua todistusta tai 
vahvistamaan alkuperäisen itse annetun todistuksen 
tai dokumentaation oikeellisuutta, sen on kohdeltava 
tilinhaltijaa raportoitavana henkilönä molemmissa val-
tioissa. 
 

 Määritettäessä, onko tilinhaltija finanssilaitos, aktiivi-
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nen ei-finanssiyksikkö tai passiivinen ei-
finanssiyksikkö, raportoivan finanssilaitoksen on han-
kittava lisädokumentaatiota tai itse annettu todistus 
osoittaakseen, että tilinhaltijan asema on aktiivinen 
ei-finanssiyksikkö tai finanssilaitos. Mikäli raportoiva 
finanssilaitos ei pysty tähän, sen on kohdeltava tilin-
haltijaa passiivisena ei-finanssiyksikkönä. 

 

 Määritettäessä, onko passiivisen ei-finanssiyksikön 
kontrolloiva henkilö raportoitava henkilö, raportoivan 
finanssilaitoksen on hankittava joko itse annettu to-
distus tai luotettava selvitys ja tarvittava dokumentaa-
tio, jotka tukevat aikaisemmin hankitun itse annetun 
todistuksen tai dokumentaation oikeellisuutta (ja säi-
lytettävä selityksestä ja dokumentaatiosta kopio tai 
muistiinpanot). Mikäli raportoiva finanssilaitos ei pysty 
joko hankkimaan itse annettua todistusta tai vahvis-
tamaan aikaisemmin hankitun itse annetun todistuk-
sen tai dokumentaation oikeellisuutta, sen on käytet-
tävä arkistotiedoissaan olevia tunnusmerkkejä kysei-
sistä kontrolloivista henkilöistä sen määrittämiseksi, 
onko kyseessä raportoitava henkilö. 

 

3.7 Soveltamisohje uusien yksikkötilien huolellisuusmenet-

telyjä koskevaan VI jaksoon 
 
Tässä jaksossa kuvataan uusia yksikkötilejä koskevia huolellisuusmenettelyjä. 

Menettelyt ovat suurin piirtein samanlaisia kuin aiempia yksikkötilejä koskevat 

menettelyt. Uusien yksikkötilien osalta on huomattava, ettei 250 000 USD kyn-

nysmäärää sovelleta. 

 

A kohta sisältää tutkimismenettelyt raportoitavien tilien tunnistamiseksi uusien 

yksikkötilien joukosta. Kyseiset menettelyt edellyttävät raportoivan finanssilai-

toksen määrittävän 
 

 pitääkö uutta yksikkötiliä yksi tai useita yksikköjä, jotka ovat ra-

portoitavia henkilöitä 

 pitääkö uutta yksikkötiliä yksi tai useampia yksiköitä, jotka ovat 

passiivisia ei-finanssiyksiköitä ja joilla on yksi tai useita raportoi-

tavia kontrolloivia henkilöitä. 
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A kohdan 1 alakohta – Tilinhaltijoiden tutkimismenettely 
 

A kohdan 1 alakohta sisältää tutkimismenettelyn, jolla selvitetään, pitääkö uutta 

yksikkötiliä yksi tai useita yksikköjä, jotka ovat raportoitavia henkilöitä. Mikäli 

jokin yksiköistä on raportoitava henkilö, tiliä on käsiteltävä raportoitavana tilinä. 

 

Sen määrittämiseksi, onko yksikkö raportoitava henkilö, A kohdan 1 alakohdan 

a alakohdassa edellytetään, että tilin avaamisen yhteydessä raportoiva finans-

silaitos: 
 

• hankkii itse annetun todistuksen, joka sallii raportoivan fi-
nanssilaitoksen määrittää tilinhaltijan verotuksellisen kotipai-
kan (verotukselliset kotipaikat) 

 
• vahvistaa tällaisen itse annetun todistuksen oikeellisuuden 

niiden tietojen perusteella, jotka raportoiva finanssilaitos on 
hankkinut tilinavauksen yhteydessä, mukaan lukien rahan-
pesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista koskevan me-
nettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätty dokumentaatio. 

Jos itse annettu todistus osoittaa, että tilinhaltijan kotipaikka on raportoitavassa 

valtiossa, raportoivan finanssilaitoksen on käsiteltävä tiliä raportoitavana tilinä, 

ellei se hallussaan olevien tai julkisesti saatavilla olevien tietojen perusteella 

voi luotettavasti määrittää, ettei tilinhaltija ole raportoitava henkilö tällaisella 

raportoitavassa valtiossa (esimerkiksi julkisen kaupankäynnin kohteena oleva 

yritys tai julkisen vallan yksikkö). 

 

Finanssilaitos voi noudattaa A kohdan 1 alakohdan a ja b alakohdassa olevia 

ohjeita tilanteen mukaan tarkoituksenmukaisimmassa järjestyksessä ratkais-

tessaan, pitääkö uutta yksikkötiliä yksi tai useampi yksikkö, jotka ovat raportoi-

tavia henkilöitä. Näin raportoiva finanssilaitos voi esimerkiksi määrittää A koh-

dan 1 alakohdan b alakohdan mukaisesti, että uutta yksikkötiliä pitää yksikkö, 

joka ei ole raportoitava henkilö (esimerkiksi raportoiva finanssilaitos, julkisen 

vallan yksikkö, kansainvälinen järjestö tai julkisen kaupankäynnin kohteena 

oleva yritys), ja näin ollen tili ei ole raportoitava tili. 

 

Itse annetusta todistuksesta on käytävä ilmi tilinhaltijan verotuksellinen asuin-

valtio(t). Yleensä yksiköllä on vain yksi kotivaltio. Yksikön verotuksellinen 

asuinvaltio voi kuitenkin olla kahdessa tai useammassa valtiossa. Eri valtioiden 

kansallisessa lainsäädännössä määrätään ehdot, joiden mukaan yksikköä on 

kohdeltava verotuksellisesti asuvana. Ehdot kattavat erilaisia valtioon liittyviä 

sidonnaisuuksia, jotka kansallisten verolakien mukaan muodostavat kattavan 
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verotuksen perustan (yleinen verovelvollisuus). Verosopimukset sisältävät kak-

sinkertaisen asuinvaltion tapausten ratkaisemiseen erityisiä sääntöjä, joiden 

mukaan yhteen valtioon liittyvää sidonnaisuutta pidetään toiseen valtioon liitty-

vää sidonnaisuutta merkittävämpänä kyseisten käytäntöjen kannalta. Yleensä 

yksikön asuinvaltio on valtio, jos yksikkö kyseisen valtion lakien (mukaan lukien 

verosopimukset) mukaan maksaa tai sen pitäisi maksaa siellä veroa kotipai-

kan, asuinpaikan, johdon sijainnin, perustamispaikan tai minkä tahansa muun 

samankaltaisen kriteerin perusteella, eikä kyse ole vain tulon lähdevaltiosta. 

Kahdessa valtiossa asuvien yksiköiden verotuksellinen kotipaikka voidaan 

määritellä ko. valtioiden välisessä verosopimuksessa olevien, kaksoisasumista 

koskevien sääntöjen perusteella. 

 

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan, miten yksikön asuinvaltio voidaan määri-

tellä: 
 

 Esimerkki 1: Yritys perustettiin valtiossa A, ja sen 
toimiva johto sijaitsee valtiossa B. Valtion A lakien 
mukaan asuinvaltio määräytyy perustamispaikan pe-
rusteella. Sama koskee valtion B lakeja, joten yrityk-
sen asuinvaltio on vain A. 
 

 Esimerkki 2: Muuten vastaava tilanne kuin esimerkis-
sä 1, mutta valtion B lakien mukaan asuinvaltio mää-
räytyy toimivan johdon sijainnin perusteella. Näin ol-
len yrityksen asuinvaltio on sekä A että B. 
 

 Esimerkki 3: Muuten vastaava tilanne kuin esimerkis-
sä 1, mutta valtioiden A ja B lakien mukaan asuinval-
tio määräytyy toimivan johdon sijainnin perusteella. 
Näin ollen yrityksen asuinvaltio on vain valtiossa B. 
 

 Esimerkki 4: Muuten vastaava tilanne kuin esimerkis-
sä 1, mutta valtion A lakien mukaan asuinvaltio mää-
räytyy toimivan johdon sijainnin perusteella ja valtion 
B lakien mukaan asuinvaltio määräytyy perustamis-
paikan perusteella. Näin ollen yrityksen asuinvaltio ei 
ole A eikä B. Suomessa on ilmoitettava muut kuin 
vain Suomeen verovelvolliset yhtiöt ja oikeudelliset 
järjestelyt (ellei ole ns. vapautettu). Esimerkin tilan-
teessa yhtiöllä ei ole asuinvaltiota, minkä vuoksi il-
moittaminen tapahtuu yhtiön johtopaikan osoitteen 
perusteella (ks. jäljempänä) tai vuosi-ilmoitusohjeen 
mukaisesti vuosi-ilmoituksen asuinvaltio-elementissä 
(ResCountryCode) ilmoitetaan ”FI”.  
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Lisätietoa verotuksellisen asuinvaltion määrittämisestä eri valtioissa löytyy 

OECD:n automaattista tietojenvaihtoa koskevasta portaalista, 

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

assistance/. 

 

Kuten raportoitavalla lainkäyttöalueella olevan henkilön määritelmästä käy ilmi, 

sellaisen yksikön, kuten henkilöyhtiön, kommandiittiyhtiön tai samankaltaisen 

oikeudellisen järjestelyn, jolla ei ole verotuksellista asuinvaltiota, asuinvaltion 

katsotaan olevan siinä valtiossa, jossa sen toimiva johto sijaitsee. Mikäli tällai-

nen yksikkö todistaa, ettei sillä ole verotuksellista asuinvaltiota, A kohdan 1 

alakohdan b kohdan mukaan sallitaan, että raportoiva finanssilaitos voi käyttää 

päätoimipaikan osoitetta asuinvaltion määrittämiseksi. Esimerkkejä yksiköistä, 

joilla ei ole asuinvaltiota, ovat verotuksessa sivuutettavat yksiköt ja yksiköt, 

jotka vastaavat edellä olevassa esimerkissä 4 käsiteltyjä yksikköjä. 

 

Itse annettujen todistusten pätevyys 
 

Itse annettu todistus on tilinhaltijan toimittama todistus, josta ilmenee tilinhalti-

jan asema ja muut tiedot, joita raportoiva finanssilaitos tarvitsee täyttääkseen 

tietojenvaihto- ja huolellisuusvelvoitteensa, kuten onko tilinhaltijan asuinvaltio 

raportoitavassa valtiossa tai onko tilinhaltija passiivinen ei-finanssiyksikkö. Uu-

sien yksikkötilien osalta itse annettu todistus on pätevä vain, jos se noudattaa 

aiempia yksikkötilejä koskevia itse annettujen todistusten pätevyyden edelly-

tyksiä. Sama koskee itse annettujen todistusten virheiden selvittämistä, vaati-

musta hankkia itse annetut todistukset tilikohtaisesti ja muiden henkilöiden ke-

räämää dokumentaatiota. 

 
Itse annettujen todistusten oikeellisuus 
 

Kuten edellä todetaan, finanssilaitoksen on vahvistettava kyseisen itse annetun 

todistuksen oikeellisuus tilin avaamisen yhteydessä saamiensa tietojen perus-

teella, mukaan lukien kaikki rahanpesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista 

koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätty dokumentaatio (eli oikeel-

lisuutta koskeva testi). 

 

Raportoivan finanssilaitoksen katsotaan vahvistaneen itse annetun todistuksen 

oikeellisuus, mikäli tilin avaamismenettelyiden aikana ja tilin avaamisen yhtey-

dessä saatuja tietoja tarkistettaessa (mukaan lukien kaikki rahanpesun estä-

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/
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mistä tai asiakkaan tunnistamista koskevan menettelyn mukaisesti kerätty do-

kumentaatio), se ei tiedä tai sillä ei ole syytä tietää, että itse annettu todistus on 

virheellinen tai epäluotettava. Raportoivien finanssilaitosten ei edellytetä tutki-

van tilinhaltijan asuinvaltion verolainsäädännön perusteella itse annetun todis-

tuksen oikeellisuutta. Todistusta ei kuitenkaan voida pitää pätevänä, jos fi-

nanssilaitos Suomen verolainsäädännön perusteella (esim. voitonjaon lähdeve-

rotuksessa) kohtelee tilinhaltijaa muualla kuin itse annetussa todistuksessa 

ilmoitetussa valtiossa asuvana. 

 

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan oikeellisuustestin soveltamista: 
 

• Esimerkki 1: Raportoiva finanssilaitos saa itse annetun to-
distuksen tilinhaltijalta tilin avaamisen yhteydessä. Itse an-
netussa todistuksessa mainittu osoite on ristiriidassa ra-
hanpesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista koskevan 
menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätyssä dokumentaa-
tiossa mainitun osoitteen kanssa. Ristiriitaisten tietojen takia 
itse annettu todistus on virheellinen tai epäluotettava, joten 
se ei läpäise oikeellisuustestiä. 

 
• Esimerkki 2: Raportoiva finanssilaitos saa itse annetun to-

distuksen tilinhaltijalta tilin avaamisen yhteydessä. Rahan-
pesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista koskevan me-
nettelyn mukaisesti kerätty dokumentaatio osoittaa vain pe-
rustamispaikan. Tilinhaltija ilmoittaa itse annetussa todistuk-
sessa asuinvaltiokseen valtion, joka on eri kuin perustamis-
paikan valtio. Tilinhaltija selittää raportoivalle finanssilaitok-
selle, että asiaankuuluvien verolakien perusteella sen asuin-
valtio määräytyy toimivan johdon sijainnin mukaan ja että 
sen toimivan johdon sijaintipaikan valtio on eri kuin sen pe-
rustamispaikan valtio. Koska ristiriidassa oleville tiedoille on 
luotettava kohtuullinen selitys, itse annettu todistus ei ole 
virheellinen tai epäluotettava, joten se läpäisee oikeellisuus-
testin. 

 
 Esimerkki 3: Raportoiva finanssilaitos saa itse annetun todis-

tuksen tilin avaamisen yhteydessä. Itse annetussa todistuk-
sessa mainittu kotipaikkaosoite on valtiossa X, jossa yhtiöllä 
on kiinteä toimipaikka. Lähdeverotusta varten saatujen tieto-
jen mukaan tilinhaltijan verotuksellinen asuinvaltio on yhtiön 
perustamisvaltio Y. Ristiriidassa olevien tietojen takia itse 
annettu todistus ei läpäise oikeellisuustestiä. 

 
Mikäli itse annettu todistus ei läpäise oikeellisuustestiä, raportoivan finanssilai-

toksen on hankittava pätevä itse annettu todistus tilinavausmenettelyjen aika-

na. 
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A kohdan 2 alakohta – Kontrolloivien henkilöiden tutkimis-
menettely 
 

A kohdan 2 alakohta sisältää tutkimismenettelyn sen määrittämiseksi, pitääkö 

uutta yksikkötiliä yksi tai useampi yksikkö, jotka ovat passiivisia ei-

finanssiyksikköjä ja joilla on yksi tai useita raportoitavia kontrolloivia henkilöitä. 

Jos yksikin passiivisen ei-finanssiyksikön kontrolloivista henkilöistä on raportoi-

tava henkilö, tiliä on käsiteltävä raportoitavana tilinä (vaikka kontrolloivan hen-

kilön asuinvaltio olisi sama kuin passiivisen ei-finanssiyksikön asuinvaltio). 

 

Määrityksiä tehdessään finanssilaitoksen on seurattava A kohdan 2 alakohdan 

a–c alakohdassa olevia ohjeita tilanteen mukaan tarkoituksenmukaisimmassa 

järjestyksessä. Alakohtien tarkoituksena on määrittää: 

 

 onko tilinhaltija passiivinen ei-finanssiyksikkö; 

 kyseisten passiivisten ei-finanssiyksiköiden kontrolloivat henkilöt; 

ja 

 onko joku näistä kontrolloivista henkilöistä raportoitava henkilö. 

 
Suomessa finanssilaitos voi osoittaa sen, ettei kyse ole raportoitavasta tilistä, 

näyttämällä vähintään yhden seuraavista: 

 

 yksikkö on aktiivinen suomalainen (asuinvaltio vain 
Suomi) ei-finanssiyksikkö, 

 yksiköllä ei ole kontrolloivia henkilöitä tai 
 kontrolloivien henkilöiden asuinvaltio on (vain) Suomi 
 

Finanssilaitoksen ei siis tarvitse tutkia muita tunnusmerkkejä, mikäli se osoit-

taa, että vähintään yksi edellä mainituista edellytyksistä täyttyy. 

 

Sen määrittämiseksi, onko tilinhaltija passiivinen ei-finanssiyksikkö, raportoivan 

finanssilaitoksen on hankittava tilinhaltijalta itse annettu todistus tämän aseman 

selvittämiseksi. Itse annettua todistusta ei kuitenkaan tarvitse hankkia, jos fi-

nanssilaitoksella on hallussaan tai julkisesti on saatavilla tietoja, joiden perus-

teella finanssilaitos voi luotettavasti määrittää, että tilinhaltija on aktiivinen ei-

finanssiyksikkö tai finanssilaitos, joka on muu kuin ei-osallistuva ammattimai-

sesti johdettu sijoitusyksikkö (eli VIII jakson A kohdan 6 alakohdan b alakoh-

dassa kuvattu sijoitusyksikkö, joka ei ole osallistuvan valtion finanssilaitos). 
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Tilinhaltijan aseman selvittämiseen tarvittavan itse annetun todistuksen on 

noudatettava aiempia yksikkötilejä koskevia itse annettujen todistusten päte-

vyyden edellytyksiä. Raportoivan finanssilaitoksen, joka ei pysty määrittämään 

tilinhaltijan asemaksi aktiivista ei-finanssiyksikköä tai finanssilaitosta, joka on 

muu kuin ei-osallistuva ammattimaisesti johdettu sijoitusyksikkö, on oletettava, 

että se on passiivinen ei-finanssiyksikkö. 

 

Tilinhaltijan kontrolloivia henkilöitä määrittäessään raportoiva finanssilaitos voi 

A kohdan 2 alakohdan b alakohdan mukaan käyttää tietoja, jotka on kerätty ja 

säilytetty rahanpesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista koskevan menette-

lyn (AML/KYC) mukaisesti. 

 

Määrittäessään, onko passiivisen ei-finanssiyksikön kontrolloiva henkilö rapor-

toitava henkilö, raportoiva finanssilaitos voi käyttää tilinhaltijalta tai kontrolloi-

valta henkilöltä saatua itse annettua todistusta. 

 

Jos uuden yksikkötilin olosuhteissa tapahtuu muutos, joka aiheuttaa sen, että 

raportoiva finanssilaitos tietää tai sillä on syy tietää, että itse annettu todistus 

tai muu tiliin liittyvä dokumentaatio on virheellinen tai epäluotettava, itse annet-

tu todistus ei ole pätevä. Finanssilaitoksen on tällöin tutkittava tilin asema uu-

delleen. 

 
Yksiköiden yhteisen tietojenvaihtostandardin mukaisen 
aseman määrittäminen 

 
Päätettäessä, onko yksikkö finanssilaitos vai ei, noudatetaan yksikön sijainti-

valtion lainsäädäntöä. Poikkeuksena ovat ei-osallistuvan valtion yksiköt. Näi-

den osalta yksikön asema joko finanssilaitoksena tai ei-finanssiyksikkönä pää-

tetään sen valtion säännösten mukaan, jossa tiliä ylläpidetään.  

 

Finanssilaitoksen tutkiessa ja tunnistaessa, onko suomalaisen finanssilaitoksen 

tilinhaltijana oleva yksikkö aktiivinen vai passiivinen ei-finanssiyksikkö, tulkinta 

tehdään pääsääntöisesti Suomen lainsäädännön perusteella. Vaihtoehtoisesti 

finanssilaitos voi kuitenkin hyväksyä tilinhaltijan antaman itse annetun todistuk-

sen, jossa yksikkö on määritellyt asemansa aktiivisena tai passiivisena ei-

finanssiyksikkönä sijaintivaltionsa säännösten mukaisesti. Edellytyksenä kui-

tenkin on, että sijaintivaltio on osallistuva valtio ja ettei tarkoituksena ole rapor-

toinnin kiertäminen. 
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3.8 Soveltamisohje erityisiä huolellisuusvaatimuksia koske-

vaan VII jaksoon 
 
Tämä jakso sisältää erityisiä huolellisuusvaatimuksia, joita raportoivien finans-

silaitosten edellytetään soveltavan II jaksossa esitettyjen yleisten huolellisuus-

vaatimusten ja muiden niiden ylläpitämiä tilejä koskevien erityisten huolelli-

suusmenettelyjen lisäksi. Erityisiä huolellisuusvaatimuksia ovat itse annettuun 

todistukseen ja asiakirjanäyttöön sovellettavat periaatteet, luonnollisten henki-

löiden käteisarvovakuutussopimuksia tai elinkorkosopimuksia koskeva vaihto-

ehtoinen huolellisuusmenettely sekä tilien yhdistämistä ja valuutanmuunnosta 

koskevat säännöt. 
 
 
A kohta – Itse annetun todistuksen ja asiakirjanäytön käyttö 
 
A kohta sisältää itse annettuun todistukseen ja asiakirjanäyttöön sovellettavat 

periaatteet. Sen mukaan raportoiva finanssilaitos ei voi käyttää itse annettua 

todistusta tai asiakirjanäyttöä, jos se tietää (eli sillä on tosiasiallista tietoa) tai 

sillä on syy tietää, että itse annettu todistus tai asiakirjanäyttö on virheellinen tai 

epäluotettava. 

 

Raportoivalla finanssilaitoksella on syy tietää, että itse annettu todistus tai 

asiakirjanäyttö on virheellinen tai epäluotettava, jos se tietää itse annetun todis-

tuksen tai muun dokumentaation sisältämistä tiedoista tai ilmoituksista, mu-

kaan lukien mahdollisia asianosaisia asiakasvastaavia koskevista tiedoista 

sellaista, että raportoivan finanssilaitoksen palveluksessa olevan henkilön tulisi 

kyseenalaistaa ilmoitetut tiedot. Finanssilaitoksella on myös syy tietää, että itse 

annettu todistus tai asiakirjanäyttö on epäluotettava tai virheellinen, jos doku-

mentaatiossa tai raportoivan finanssilaitoksen tilitiedoissa on tietoja, jotka ovat 

ristiriidassa itse annetun todistuksen tietojen kanssa. Finanssilaitoksella on syy 

tietää, että itse annettu todistus on epäluotettava tai virheellinen, jos itse annet-

tu todistus ei sisällä verotunnistetta ja OECD:n automaattisen tietojenvaihdon 

portaalissa (http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-

and-assistance/) annetuista tiedoista käy ilmi, että raportoitava valtio antaa 

verotunnisteet kaikille henkilöille, joiden verotuksellinen kotipaikka sijaitsee 

kyseisessä valtiossa. Itse annettua todistusta ei pitää luotettavana myöskään 

tilanteessa, jossa finanssilaitos tietää tai se on syy tietää, että annettu verotun-

niste on virheellinen. 

 
 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/
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Itse annettuihin todistuksiin sovellettavat periaatteet 
 
Raportoivalla finanssilaitoksella on syy tietää, että henkilön toimittama itse an-

nettu todistus on epäluotettava tai virheellinen, jos itse annettu todistus on 

puutteellinen sellaisen tiedon osalta, joka liittyy henkilön antamiin ilmoituksiin, 

tai jos itse annettu todistus sisältää tietoja, jotka ovat ristiriidassa henkilön il-

moituksen kanssa, tai jos raportoivalla finanssilaitoksella on muita tilitietoja, 

jotka ovat ristiriidassa henkilön ilmoituksen kanssa. Finanssilaitoksen, joka 

käyttää palveluntarjoajaa itse annetun todistuksen tutkimiseen ja ylläpitämi-

seen, katsotaan tietävän tai sillä katsotaan olevan syy tietää samat tiedot kuin 

palveluntarjoaja. 
 
Asiakirjanäyttöön sovellettavat periaatteet 
 
Raportoiva finanssilaitos ei voi käyttää henkilön toimittamaa asiakirjanäyttöä, 

mikäli asiakirjanäyttö ei vahvista asiakirjanäytön esittävän henkilön henkilölli-

syyttä. Asiakirjanäyttö ei ole luotettava esimerkiksi silloin, kun sen toimittaa 

luonnollinen henkilö, jonka ulkonäkö tai allekirjoitus eivät vastaa asiakirjanäy-

tön valokuvaa tai allekirjoitusta. Raportoiva finanssilaitos ei voi käyttää asiakir-

janäyttöä, jos se sisältää henkilön asemaa koskevan ilmoituksen kanssa risti-

riidassa olevia tietoja, raportoivalla finanssilaitoksella on muita henkilön ase-

man kanssa ristiriidassa olevia tiliä koskevia tietoja tai asiakirjanäytöstä puut-

tuu tarvittavia tietoja henkilön aseman vahvistamiseksi. 

 

Finanssilaitoksella ei ole velvollisuutta tutkia tilinhaltijan tarkastettua tilinpäätös-

tä tilinhaltijan statuksen (esim. aktiivinen vai passiivinen ei-finanssiyksikkö) 

oikeellisuuden varmistamiseksi. Mikäli finanssilaitos tutkii tilinpäätöksen, sillä 

on syy tietää, että ilmoitettu asema on epäluotettava tai virheellinen vain, jos 

tarkastetussa tilinpäätöksessä näkyvät tilinhaltijan tiedot eivät vastaa annettuja 

tietoja. Mikäli raportoiva finanssilaitos päättää käyttää tarkastettua tilinpäätöstä 

varmistaakseen, että tilinhaltija on aktiivinen ei-finanssiyksikkö, sen edellyte-

tään tarkistavan taseen ja tuloslaskelman määrittääkseen, vastaavatko tilinhal-

tijan varat ja tulot aktiivisen ei-finanssiyksikön kriteereitä, sekä tarkistavan tilin-

päätöksen huomautusten ja alaviitteiden mahdolliset maininnat siitä, onko tilin-

haltija finanssilaitos. 

 

Finanssilaitos voi halutessaan käyttää perustamisasiakirjoja varmistaakseen 

yksikön aseman. 
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Syy tietää -tapaukseen liittyvät rajoitukset 
 

Sen määrittämiseksi, onko aiempaa yksikkötiliä ylläpitävällä finanssilaitoksella 

syy tietää, että yksikköön sovellettava status on epäluotettava tai virheellinen, 

raportoivalta finanssilaitokselta edellytetään vain sellaisten tietojen tutkimista, 

jotka ovat ristiriidassa ilmoitetun statuksen kanssa, mikäli kyseinen tieto sisäl-

tyy henkilön nykyiseen asiakkaan kantatiedostoon, viimeisimpään itse annet-

tuun todistukseen ja asiakirjanäyttöön, viimeisimpään tilinavaussopimukseen ja 

viimeisimpään raportoivan finanssilaitoksen rahanpesun estämistä tai asiak-

kaan tunnistamista koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaan hankimaan do-

kumentaatioon. 

 

Raportoivalla finanssilaitoksella, joka ylläpitää useita tilejä yksittäiselle henkilöl-

le, on syy tietää, että henkilön asema on virheellinen henkilön pitämän toisen 

tilin tilitietojen perusteella, vain mikäli tilien yhdistämistä edellytetään yhdistä-

mistä koskevien sääntöjen mukaan tai tilejä kohdellaan yhtenä tilinä VII jakson 

A kohdassa esitettyjen tiedonsaantivaatimusten täyttämiseksi. 

 

Raportoiva finanssilaitos ei tiedä tai sillä ei ole syytä tietää, että itse annettu 

todistus tai asiakirjanäyttö on epäluotettava tai virheellinen yksinomaan siksi, 

että on tehty osoitteenmuutos valtiossa, joka on sama kuin edellisen osoitteen 

valtio. Lisäksi raportoiva finanssilaitos ei tiedä tai sillä ei ole syytä tietää, että 

itse annettu todistus tai asiakirjanäyttö on epäluotettava tai virheellinen yksin-

omaan siksi, että se havaitsee jonkin tunnusmerkeistä, jotka on lueteltu III jak-

son B kohdan 2 alakohdan c–e alakohdissa, ja kyseinen tunnusmerkki on risti-

riidassa itse annetun todistuksen tai asiakirjanäytön kanssa. Seuraavissa esi-

merkeissä kuvataan tiedonsaantivaatimusten rajoitusten soveltamista: 

 

 Esimerkki 1: Pankki A on raportoiva finanssilaitos, jo-
ka ylläpitää tilinhaltijan P, joka on luonnollinen henki-
lö, talletustiliä. Talletustili on aiempi tili, ja A määrittää 
P:n verotukselliseksi kotipaikaksi valtion X (kotipaik-
kaosoitetestin soveltaminen) käyttämällä P:n osoit-
teena arkistotiedoissaan olevaa osoitetta. Osoitetie-
toa tukevat passi ja tilin avaamisen yhteydessä kerät-
ty muu asiakirjanäyttö. Viisi vuotta myöhemmin P an-
taa valtiossa y asuvalle sisarelleen asianajovaltakir-
jan tilinsä käyttämiseen. Huolimatta siitä, että P on 
antanut kyseisen asianajovaltakirjan, ei riitä anta-
maan A:lle syytä tietää, että asiakirjanäyttö, jonka pe-
rusteella P:n kotipaikaksi katsotaan valtio X, on epä-
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luotettava tai virheellinen.  
 

 Esimerkki 2: Vakuutusyhtiö B, joka on raportoiva fi-
nanssilaitos, on tehnyt Q:n kanssa käteisarvovakuu-
tussopimuksen vuonna 2016. Kyse on uudesta henki-
lötilistä. B on hankkinut itse annetun todistuksen Q:lta 
ja vahvistanut sen kohtuullisuuden Q:lta kerätyn ra-
hanpesun estämistä ja asiakastunnistusta koskevan 
dokumentaation avulla. Itse annettu todistus vahvis-
taa, että Q:n verotuksellinen kotipaikka on valtiossa 
V. Q antaa vuonna 2018 B:lle puhelinnumeron, joka 
sijaitsee valtiossa w. Siitä huolimatta, ettei B:n arkis-
totiedoissa ollut aikaisemmin Q:n puhelinnumeroa, 
yksinomaan valtiossa w sijaitsevan puhelinnumeron 
vastaanottaminen ei anna syytä tietää, että alkupe-
räinen itse annettu todistus on epäluotettava tai vir-
heellinen. 

 
B kohta – Käteisarvovakuutussopimuksia ja elinkorkosopi-
muksia koskevat vaihtoehtoiset menettelyt 
 
B kohta sisältää yksittäisten edunsaajien tekemiä käteisarvovakuutussopimuk-

sia ja elinkorkosopimuksia koskevat vaihtoehtoiset menettelyt, jotka yksinker-

taistavat muuten sovellettavia huolellisuusmenettelyjä. Raportoiva finanssilai-

tos voi olettaa, että käteisarvovakuutussopimuksen tai elinkorkosopimuksen 

yksittäinen edunsaaja (muu kuin omistaja), joka saa kuolemantapauskorvauk-

sen, ei ole raportoitava henkilö. Se voi kohdella tällaista finanssitiliä muuna 

kuin raportoitavana tilinä, ellei finanssilaitoksella on tosiasiallista tietoa tai syytä 

tietää, että edunsaaja on raportoitava henkilö. 

 

Finanssilaitoksella on syy tietää, että käteisarvovakuutussopimuksen tai elin-

korkosopimuksen edunsaaja on raportoitava henkilö, jos raportoivan finanssi-

laitoksen keräämät ja edunsaajaan yhdistetyt tiedot sisältävät III jakson B koh-

dassa kuvattuja tunnusmerkkejä. Jos raportoivalla finanssilaitoksella on tosi-

asiallista tietoa tai syy tietää, että edunsaaja on raportoitava henkilö, raportoi-

van finanssilaitoksen on noudatettava III jakson B kohdassa kuvattuja menette-

lyjä. 

 

Finanssilaitos voi käsitellä finanssitiliä, joka on jäsenen osuus ryhmäkäteisar-

vovakuutussopimuksesta tai ryhmäelinkorkosopimuksesta, ei raportoitavana 

finanssitilinä, siihen saakka, kunnes työntekijälle, todistuksenhaltijalle tai edun-

saajalle suoritetaan maksu, jos finanssitili täyttää seuraavat vaatimukset: 
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 Ryhmäkäteisarvovakuutussopimus tai ryhmäelinkorkosopimus 

myönnetään työntekijälle ja siihen kuuluu vähintään 25 työnteki-

jää tai todistuksenhaltijaa; 

 

 työntekijällä tai todistuksenhaltijalla on oikeus saada intres-

seihinsä liittyvä sopimuksen arvo ja nimetä edunsaajia työnteki-

jän kuoleman yhteydessä maksettavalle edulle; ja 

 

 työntekijälle, todistuksenhaltijalle tai edunsaajalle maksettava 

kokonaismäärä ei ylitä 1 000 000 USD. 
 

Ryhmäkäteisarvovakuutussopimuksella tarkoitetaan käteisarvovakuutusta, joka 

tarjoaa suojaa luonnollisille henkilöille, jotka ovat sopimuksen jäseniä työnanta-

jan, ammatti- tai työntekijäjärjestön tai muun yhdistyksen tai ryhmän kautta; ja 

perii kultakin ryhmän jäseneltä (tai ryhmän sisäisen alaryhmän jäseneltä) mak-

sun, joka määräytyy ottamatta huomioon muita ryhmän jäsenen (tai jäsenluo-

kan) yksilöllisiä terveydentilan piirteitä kuin ikä, sukupuoli ja tupakointi. Ryhmä-

elinkorkosopimuksella tarkoitetaan elinkorkosopimusta, jossa velkojat ovat 

luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sopimuksen jäseniä työnantajan, ammatti- tai 

työntekijäjärjestön tai muun yhdistyksen tai ryhmän kautta. 
 
 
C kohta – Tilien yhdistämistä ja valuutanmuunnosta koske-
vat säännöt 
 
A kohdan C kohdan 1–3 alakohta – Tilien yhdistämistä 
koskevat säännöt 
 
C kohdan 1–3 alakohdat sisältävät tilien yhdistämistä koskevat säännöt, joita 

raportoivien finanssilaitosten on noudatettava finanssitilien kokonaissaldon 

tai -arvon määrittämiseksi. 

 

Ensimmäinen ja toinen tilien yhdistämistä koskeva sääntö ovat samanlaisia, 

mutta ensimmäistä sääntöä sovelletaan luonnollisten henkilöiden pitämiin fi-

nanssitileihin ja toista sääntöä sovelletaan yksikköjen pitämiin finanssitileihin. 

Sääntöjen mukaan: 
 

 finanssilaitoksen edellytetään yhdistävän kaikki sen 
tai sen lähiyksikön pitämät tilit siltä osin kuin finanssi-
laitoksen tietokonejärjestelmät linkittävät tilit jonkin 
tietoelementin perusteella, esimerkiksi asiakasnume-
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ron tai verotunnisteen. Jos tilit voidaan linkittää jollain 
tietoelementillä ja saldojen yksityiskohdat ovat saata-
villa, mutta järjestelmä ei ilmoita tilien yhdistettyä sal-
doa, finanssilaitoksen tulee yhdistää tilit. Finanssilai-
toksen tulee kuitenkin yhdistää ainoastaan saman t i-
linhaltijan pitämät tilit. Kaikki luonnollisen henkilön tai 
yksikön pitämät tilit on yhdistettävä. Jos luonnollisella 
henkilöllä on tili omissa nimissään ja hän on myös yk-
sikön kontrolloiva henkilö, luonnollisen henkilön tiliä ja 
kyseisen yksikön tiliä ei yhdistetä. Jos tili on vapautet-
tu eikä sitä täten pidetä finanssitilinä, sitä ei tarvitse 
lukea mukaan yhdistämismenettelyyn. 

 

 jokaiselle yhteisesti pidetyn finanssitilin haltijalle on 
luettava kuuluvaksi yhteisesti pidetyn finanssitilin ko-
ko saldo tai arvo yhdistämisvaatimuksia sovellettaes-
sa. 

 
Kolmas tilien yhdistämistä koskeva sääntö on erityissääntö, jonka avulla määri-

tetään, onko finanssitili suuriarvoinen tili. Tämän säännön perusteella finanssi-

laitoksen edellytetään muiden tilien yhdistämistä koskevien sääntöjen lisäksi 

yhdistävän kaikki finanssitilit, joiden asiakasvastaava tietää tai hänellä on syy 

tietää olevan suoraan tai välillisesti saman henkilön omistamia, kontrolloimia tai 

perustamia (muuten kuin asiamiehenä). Tähän vaatimukseen sisältyy kaikki 

tilit, jotka asiakasvastaava on yhdistänyt toisiinsa nimen, suhdetta kuvaavan 

tunnuksen, asiakasnumeron, verotunnisteen tai vastaavan tunnisteen perus-

teella tai jotka asiakasvastaava tyypillisesti yhdistäisi toisiinsa finanssilaitoksen 

(tai osaston, liiketoimintayksikön tai yksikön, johon asiakasvastaava kuuluu) 

menettelyjen perusteella. 

 

Tilien yhdistämistä ei kuitenkaan tarvitse tehdä niiltä osin, kuin lainsäädäntö 

estää finanssilaitosta yhdistämästä tilejä. 

 

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan tilien yhdistämistä koskevien sääntöjen 

soveltamista: 
 

 Esimerkki 1 (raportoivalta finanssilaitokselta ei edelly-
tetä tilien yhdistämistä): Yksikkö U pitää talletustiliä 
liikepankissa AP, joka on raportoiva finanssilaitos. 
U:n tilin saldo on vuoden 1 lopussa 160 000 USD. 
Yksiköllä U on liikepankissa AP myös toinen talletust i-
li, jonka tilin saldo on vuoden 1 lopussa 165 000 
USD. AP:n vähittäispankkitoiminnasta vastaavilla yk-
siköillä on yhteiset tietokoneistetut tiedonhallintajär-
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jestelmät, mutta U:n tilejä ei ole liitetty toisiinsa näis-
sä järjestelmissä. Koska tilejä ei ole liitetty toisiinsa 
AP:n järjestelmissä, AP:ltä ei edellytetä tilien yhdis-
tämistä C kohdan 2–3 alakohtien perusteella, ja mo-
lempiin tileihin voidaan soveltaa V jakson A kohdassa 
kuvattua poikkeusta, koska kumpikaan tili ei ylitä 
250 000 USD kynnysarvoa. 
 

 Esimerkki 2 (raportoivalta finanssilaitokselta edellyte-
tään tilien yhdistämistä): Muuten vastaava tilanne 
kuin esimerkissä 1, mutta yksikön U molemmat talle-
tustilit on liitetty U:hun ja toisiinsa liikepankin AP si-
säisen viitenumeron avulla. Järjestelmä näyttää mo-
lempien tilien saldon, ja saldot voidaan yhdistää säh-
köisesti, vaikka järjestelmä ei näytäkään tilien yhteis-
saldoa. Määrittäessään, voiko kyseisiin tileihin sovel-
taa V jakson A kohdassa kuvattua poikkeusta, joka 
koskee tilejä, joiden kokonaissaldo tai -arvo on 
250 000 USD tai vähemmän, AP:n edellytetään yhdis-
tävän kaikkien talletustilien saldot tilien yhdistämistä 
koskevien sääntöjen mukaisesti. Niiden mukaan U:n 
AP:ssä pitämien talletustilien kokonaissaldoksi katso-
taan 325 000 USD. Tämän perusteella kumpaankaan 
tiliin ei voi soveltaa poikkeusta, koska yhdistettyjen t i-
lien saldo ylittää 250 000 USD. 
 

 Esimerkki 3 (raportoivan finanssilaitoksen ylläpitämi-
en yhteistilien yhdistämistä koskevat säännöt): Vuon-
na 1 henkilö U pitää säilytystiliä, joka on aiempi tili 
säilytyslaitoksessa SH, joka on raportoiva finanssilai-
tos. U:n SH:ssa pitämän säilytystilin saldo on vuoden 
1 lopussa 700 000 USD. U pitää myös yhteistä säily-
tystiliä, joka on aiempi tili, siskonsa A:n kanssa toi-
sessa säilytyslaitoksessa SH2:ssa. Yhteistilin saldo 
on vuoden 1 lopussa 700 000 USD. SH ja SH2 ovat 
lähiyksikköjä ja niillä on yhteiset tietokoneistetut tie-
donhallintajärjestelmät. Sekä U:n SH:ssa pitämä säi-
lytystili että U:n ja A:n SH2:ssa pitämä säilytystili on 
liitetty U:hun ja toisiinsa SH:n sisäisen viitenumeron 
avulla ja järjestelmän avulla tilit voidaan yhdistää. 
Määrittäessään, vastaavatko kyseiset tilit suuriarvoi-
sen tilin määritelmää, SH:n edellytetään yhdistävän t i-
lien yhdistämistä koskevien sääntöjen mukaisesti nii-
den tilien saldot, joita on pitänyt kokonaan tai osittain 
sama tilinhaltija. Sääntöjen mukaan U:lla katsotaan 
olevan SH:ssa ja SH2:ssa finanssitilit, joiden koko-
naissaldo on 1 400 000 USD. Tämän perusteella mo-
lemmat U:n tileistä ovat suuriarvoisia tilejä. A:lla kat-
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sotaan olevan SH2:ssa finanssitili, jonka saldo on 
700 000 USD, koska hän ei ole U:n SH:ssa pitämän 
säilytystilin tilinhaltija. Tämän perusteella A:n tili on 
vähäarvoinen tili. 

 
Seuraavissa esimerkeissä kuvataan asiakasvastaaviin sovellettavan erityisen 

yhdistämissäännön soveltamista: 
 

 Esimerkki 1 (tilit, joita pitää passiivinen ei-
finanssiyksikkö ja yksi sen kontrolloivista henkilöistä): 
Passiivinen ei-finanssiyksikkö T pitää talletustiliä lii-
kepankissa A, joka on raportoiva finanssilaitos. Yksi 
T:n kontrolloivista henkilöistä N pitää myös talletust i-
liä A:ssa. Molemmat tilit liittyvät kontrolloivaan henki-
löön N ja toisiinsa A:n sisäisen viitenumeron avulla. A 
on myös nimittänyt N:lle asiakasvastaavan. Tilit liitty-
vät toisiinsa A:n järjestelmässä ja asiakasvastaavan 
kautta, joten A:n edellytetään yhdistävän tilit C koh-
dan 1–3 alakohdan mukaisesti. 
 

 Esimerkki 2 (tilit, joita pitävät eri passiiviset ei-
finanssiyksiköt, joilla on yhteinen kontrolloiva henki-
lö): Sama tilanne kuin esimerkissä 1. Lisäksi toinen 
passiivinen ei-finanssiyksikkö I pitää talletustiliä 
A:ssa. N on myös yksi I:n kontrolloivista henkilöistä. 
I:n tiliä ei ole liitetty kontrolloivaan henkilöön N eikä 
T:n ja N:n tileihin A:n sisäisen viitenumeron avulla. 
Koska tilit on liitetty toisiinsa asiakasvastaavan kaut-
ta, A:n edellytetään yhdistävän tilit C kohdan 1–3 ala-
kohdan mukaisesti. 

 
 
C kohdan 4 alakohta – Valuutanmuunnosta koskeva sääntö 
 
C kohdan 4 alakohta sisältää valuutanmuunnosta koskevan säännön, jonka 

mukaan kaikki dollareissa ilmaistut määrät ovat Yhdysvaltain dollareissa. Fi-

nanssilaitos voi käyttää määriä laskiessaan valuuttana euroa eikä sen tarvitse 

muuntaa tilien saldoja dollareiksi (esim. 250 000 USD rajaa laskiessaan). Fi-

nanssilaitos voi muuntaa dollarimääräiset rajat euromääräisiksi käyttäen rapor-

toinnin kohdevuoden 31.12. julkaistua avistakurssia. 
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3.9 Soveltamisohje määritelmiä koskevaan VIII jaksoon 
 
Tämä jakso sisältää määritelmät, jotka on jaettu viiteen aihealueeseen: A) Ra-

portoiva finanssilaitos, B) Ei-raportoiva finanssilaitos, C) Finanssitili, D) Rapor-

toitava tili, E) Muuta. 

 
A kohta – Raportoiva finanssilaitos 

 
A kohdan 1–2 alakohta – Raportoiva finanssilaitos 
 
A kohdan 1 alakohdan mukaan raportoiva finanssilaitos on osallistuvan valtion 

finanssilaitos, joka ei ole ei-raportoiva finanssilaitos. Näin ollen finanssilaitos 

voi olla raportoiva finanssilaitos vain, jos se on osallistuvan valtion finanssilai-

tos, eikä se ole ei-raportoiva finanssilaitos. B kohdassa kuvataan ei-raportoivan 

finanssilaitoksen merkitystä antamalla useita eri määritelmiä. Ohjeessa finans-

silaitoksella tarkoitetaan raportoivaa finanssilaitosta, ellei ko. kohdassa ole toi-

sin todettu. 
 
Osallistuvan lainkäyttöalueen finanssilaitos 
 
Osallistuvan lainkäyttöalueen finanssilaitos määritellään A kohdan 2 alakoh-

dassa seuraavasti: 
 

 mikä tahansa finanssilaitos, jonka asuinvaltio on osal-
listuva lainkäyttöalue, lukuun ottamatta kyseisen fi-
nanssilaitoksen sivuliikettä, joka sijaitsee osallistuvan 
lainkäyttöalueen ulkopuolella; ja 
 

 finanssilaitoksen sivuliike, joka sijaitsee osallistuvalla 
lainkäyttöalueella, vaikka finanssilaitoksen asuinvaltio 
ei ole kyseinen osallistuva lainkäyttöalue. 

 
Ohjeessa lainkäyttöalueesta käytetään pääsääntöisesti käsitettä valtio, jolla 

tarkoitetaan valtiota ja muuta lainkäyttöaluetta. 

 

Tätä sovellettaessa finanssilaitoksen asuinvaltio on osallistuvassa valtiossa, 

jos se kuuluu kyseisen valtion lainkäyttövaltaan (osallistuva valtio voi valvoa 

finanssilaitoksen raportointia). Jos finanssilaitoksen asuinvaltio on osallistuva 

valtio, se kuuluu kyseisen osallistuvan valtion lainkäyttövaltaan ja on näin ollen 

osallistuvan valtion finanssilaitos. Sellaisen trustin osalta, joka on finanssilaitos 

(riippumatta siitä, onko sen asuinvaltio osallistuvassa valtiossa), trustin katso-

taan kuuluvan osallistuvan valtion lainkäyttövaltaan, jos yksi tai useampi sen 
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trustinhoitajista asuu kyseisessä valtiossa, paitsi jos trusti raportoi kaikki yhtei-

sen tietojenvaihtostandardin mukaisesti vaaditut tiedot trustin ylläpitämistä ra-

portoitavista tileistä toiselle osallistuvalle valtiolle, koska sen asuinvaltio on 

kyseinen osallistuva valtio. Jos finanssilaitoksella (muulla kuin trustilla) ei kui-

tenkaan ole asuinvaltiota (koska se sivuutetaan verotuksessa tai sijaitsee valti-

ossa, jossa ei ole tuloverotusta), sen katsotaan kuuluvan osallistuvan valtion 

lainkäyttövaltaan ja on näin ollen osallistuvan valtion finanssilaitos, jos: 
 

 se on perustettu osallistuvan valtion lainsäädännön 
mukaisesti; 

 sen johto (mukaan lukien toimiva johto) sijaitsee osal-
listuvassa valtiossa; tai 

 se on finanssivalvonnan alainen osallistuvassa valti-
ossa.  

Tässä yhteydessä osallistuvalla valtiolla tarkoitetaan 

valtiota, joka on pannut täytäntöön yhteisen tietojenvaihtostandardin. 

 

Jos finanssilaitoksen (muulla kuin trustilla) asuinvaltio on kahdessa tai useam-

massa osallistuvassa valtiossa, kyseiseen finanssilaitokseen sovelletaan sen 

osallistuvan valtion tietojenvaihto- ja huolellisuusvelvoitteita, jossa se ylläpitää 

finanssitiliä (finanssitilejä). 

 

Sivuliikkeellä tarkoitetaan finanssilaitoksen yksikköä, yritystä tai toimipaikkaa, 

jota pidetään valtion sääntelyjärjestelmän mukaan sivuliikkeenä tai jota sään-

nellään muuten valtion lakien mukaan erillisenä muista finanssilaitoksen toimi-

paikoista, yksiköistä ja sivuliikkeistä. Sivuliikkeeseen kuuluu finanssilaitoksen 

yksikkö, yritys tai toimipaikka, joka sijaitsee finanssilaitoksen asuinvaltioksi 

katsotussa valtiossa, ja finanssilaitoksen yksikkö, yritys tai toimipaikka, joka 

sijaitsee valtiossa, jossa finanssilaitos on perustettu tai organisoitu. Kaikkia 

samassa valtiossa sijaitsevia raportoivien finanssilaitoksen yksiköitä, yrityksiä 

ja toimipaikkoja pidetään yhtenä sivuliikkeenä. 
 
A kohdan 3–8 alakohta – Finanssilaitos 

 
Suomessa CRS- ja DAC2-velvoitteet koskevat niitä, jotka ovat lainsäädännös-

sä tarkoitettuja suomalaisia finanssilaitoksia. Toisin sanoen velvoitteiden edel-

lytyksenä on se, että kyse on yksiköstä, yksikkö on suomalainen ja yksikön 

toiminta täyttää finanssilaitoksen tunnusmerkit. 
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Suomessa yksikkö voi esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla määritellä, 

onko se raportoiva finanssilaitos: 

 

 Onko kyseessä sopimuksen tarkoittama yksikkö? 

 Sijaitseeko yksikkö Suomessa? 

 Onko yksikkö finanssilaitos? 

 Onko kyse ei-raportoivasta finanssilaitoksesta (Non-Reporting 

Financial Institution)? 

 

Yksikkö tarkoittaa oikeushenkilöä tai oikeudellista järjestelyä. Määritelmä on 

laaja. Käytännössä sen ulkopuolelle rajautuu ainoastaan luonnolliset henkilöt. 

Suomalaisena pidetään suomalaista finanssilaitosta tai muuta Suomessa asu-

vaa yksikköä. 

 

Suomalaisia yksiköitä pidetään finanssilaitoksina, jos ne kuuluvat yhteen tai 

useampaan seuraavista luokista: 

 

 Säilytyslaitos 

 Talletuslaitos 

 Sijoitusyksikkö 

 Määritelty vakuutusyhtiö 

 

Suomalaiset finanssilaitokset 
 

Yleensä finanssilaitos sijaitsee siinä valtiossa, jonka finanssilakeja ja säännök-

siä sen on noudatettava ja jonka valvova viranomainen valvoo sitä. Tämä ei 

kuitenkaan yksinomaan ratkaise finanssilaitoksen sijaintivaltiota. 

 

Finanssilaitoksen asuin- ja sijaintivaltion määrittäminen ja finanssilaitoksen 

toteaminen suomalaiseksi on pääsääntöisesti ongelmatonta. Joissakin tapauk-

sissa se ei ole kuitenkaan itsestään selvää. Tällöin Verohallinto määrittää fi-

nanssilaitoksen aseman sen valtion sopimuksen mukaan, missä valtiossa fi-

nanssilaitoksen verotuksellinen asuinpaikka on. Jos finanssilaitoksen verotuk-

sellinen asuinpaikka on Suomi, Verohallinto pitää finanssilaitosta suomalaise-

na.  

 

Tässä yhteydessä verotuksellinen asuinpaikka Suomessa tarkoittaa seuraa-

vaa: 
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 Yhtiö on perustettu Suomessa. 
 Ulkomainen yhtiö, joka harjoittaa toimintaa Suomessa 

täällä olevan kiinteän toimipaikan kautta  
 Yksikkö, joka on johdettu tai valvottu Suomessa esi-

merkiksi seuraavissa tilanteissa: 
o trustit ja muut vastaavat järjestelyt katsotaan 

tässä yhteydessä suomalaisiksi, jos joku trus-
tinhoitaja tai asettaja tai muu vastaavassa 
asemassa oleva on Suomessa asuva henkilö 

o yhtymät, joita johtaa tai valvoo Suomessa 
asuva henkilö 

 
Jos yksiköllä on asuinpaikka Suomen lisäksi toisessa valtiossa, yksikön on 

sovellettava Suomen lainsäädäntöä Suomessa pidettyjen raportoitavien tilien 

osalta. 

 

Tytäryhtiöt ja sivuliikkeet 

Raportoivana suomalaisena finanssilaitoksena pidetään ulkomaisen yksikön 

tytäryhtiötä tai sivuliikettä, joka harjoittaa liiketoimintaa Suomessa säilytyslai-

toksena, talletuslaitoksena, sijoitusyksikkönä tai määriteltynä vakuutusyhtiönä.  

 

Suomessa asuvien finanssilaitosten muualla kuin Suomessa sijaitsevat tytäryh-

tiöt ja sivuliikkeet eivät ole laissa tarkoitettuja suomalaisia finanssilaitoksia. 

Näitä yksiköitä koskevat sen valtion säännöt, jossa yksiköt sijaitsevat. Jos ty-

täryhtiön tai sivuliikkeen asiakkaan tiliä pitää ja ylläpitää suomalainen finanssi-

laitos, tiliä pidetään suomalaisen finanssilaitoksen tilinä. 

 

Esimerkki 1 - Suomalaisen pankin tytäryhtiöt ja sivuliikkeet  

Helsingissä sijaitsevalla pankilla A on ryhmässään seuraavat finanssilaitokset: 

 Oulussa sijaitseva tytäryhtiö B, 
 osallistuvassa valtiossa 1 sijaitseva ulkomainen tytär-

yhtiö C 
 osallistuvassa valtiossa 2 sijaitseva ulkomainen sivu-

liike D 
 

Raportointi tapahtuu seuraavasti: 

 A ja sen tytäryhtiö B ovat suomalaisia finanssilaitok-
sia ja raportoivat Verohallinnolle. 

 C ja D ovat ulkomaisia finanssilaitoksia ja ne rapor-
toivat sijaintivaltionsa verohallinnolle. 
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Esimerkki 2 – Ulkomaisella pankilla on Suomessa sijaitseva sivuliike. 

Saksalaisella pankilla G on Suomessa sijaitseva sivuliike H, joka katsotaan 

verotuksessa kiinteäksi toimipaikaksi. 

 

 H on suomalainen finanssilaitos ja sen on noudatet-
tava Suomen lainsäädäntöä ja ilmoitettava tiedot ra-
portoitavista tileistä Verohallinnolle. 

 
Säilytyslaitos 

 
A kohdan 4 alakohdan mukaan säilytyslaitoksella tarkoitetaan yksikköä, joka 

olennaisena osana liiketoimintaansa pitää finanssivaroja toisten lukuun. 

 

Lisäksi siinä esitellään olennaisena osana -testi. Yksikkö pitää finanssivaroja 

toisten lukuun olennaisena osana liiketoimintaansa, jos varojen pitämisestä ja 

siihen liittyvistä finanssipalveluista johtuva yksikön bruttotulo on vähintään 20 

prosenttia yksikön bruttotulosta seuraavista lyhempänä aikana: 
 

 kolmivuotisjakso, joka päättyy 31.12. (tai kalenteri-
vuodesta poikkeavan tilikauden viimeisenä päivänä) 
ennen vuotta, jona asia ratkaistaan; tai 
 

 jakso, jonka yksikkö on ollut olemassa. 
 

Varojen pitämisestä ja siihen liittyvistä finanssipalveluista johtuva yksikön brut-

totulo tarkoittaa säilytystilejä, tilinhoitoa ja siirtomaksuja, säilytettyjä finanssiva-

roja koskevien arvopaperikauppojen toteuttamisesta ja hinnoittelusta ansaittuja 

provisioita ja maksuja, säilytettyihin finanssivaroihin liittyvien luottojen myöntä-

misestä ansaittuja tuloja (tai tällaisen luoton myöntämisen kautta ansaitut tulot), 

tuloja, jotka on ansaittu säilytettyjen finanssivarojen osto- ja myyntihinnan eron 

perusteella, ja yksikön säilyttämiin (tai mahdollisesti jatkossa säilyttämiin) va-

roihin liittyvästä rahoitusneuvonnan antamisesta saatuja maksuja ja selvitys- ja 

toimituspalvelumaksuja. 

 

Yksiköitä, jotka pitävät finanssivaroja toisten lukuun, kuten säilyttäjäpankkeja, 

meklareita ja arvopaperikeskuksia, pidetään yleensä säilytyslaitoksina. Yksiköt, 

jotka eivät pidä finanssivaroja toisten lukuun, kuten vakuutuksenvälittäjät, eivät 

ole säilytyslaitoksia. 
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Talletuslaitos 
 

A kohdan 5 alakohdan mukaan talletuslaitoksella tarkoitetaan yksikköä, joka 

vastaanottaa talletuksia säännönmukaisen pankki- tai samanlaisen liiketoimin-

nan puitteissa. 

 

Yksikön katsotaan harjoittavan pankki- tai samanlaista liiketoimintaa, mikäli 

säännönmukaisen asiakasliiketoiminnan puitteissa yksikkö vastaanottaa talle-

tuksia tai muita samanlaisia varojen sijoituksia ja harjoittaa säännönmukaisesti 

yhtä tai useampaa seuraavista toiminnoista: 
 

 myöntää henkilökohtaisia lainoja, kiinne- ja yrityslai-
noja tai muita lainoja, tai myöntää muita luottoja; 

 ostaa, myy tai diskonttaa seuraavia tai neuvottelee 
niistä: saatavat, osamaksuvelvollisuudet, velkakirjat, 
asetteet, sekit, vekselit, tunnusteet tai muut velka-
asiakirjat; 

 avaa rembursseja ja neuvottelee asetteista; 
 tarjoaa trusti- tai varainhoitopalveluja; 
 rahoittaa valuutanvaihtoa; tai 
 on osallisena rahoitusliisauksissa tai liisattujen varo-

jen käsittelyssä tai ostaa tai myy niitä.  
 

Yksikön ei katsota harjoittavan pankki- tai samanlaista liiketoimintaa, mikäli 

yksikkö yksinomaan hyväksyy talletuksia henkilöiltä vakuudeksi tai takuuksi 

kiinteistön myynnin tai vuokraamisen yhteydessä tai yksikön ja yksikölle va-

kuuden luovuttaneen henkilön välisen vastaavanlaisen rahoitusjärjestelyn yh-

teydessä. 

 

Talletuslaitoksina pidetään yleensä säästöpankkeja, liikepankkeja, asuntosääs-

törahastoja ja luotto-osuuskuntia. Se, harjoittaako yksikkö pankki- tai saman-

laista liiketoimintaa, määritetään sen harjoittamien todellisten toimintojen luon-

teen perusteella. Pankkien lisäksi, siis mikä tahansa yksikkö, joka liike- tai 

ammattitoimintana vastaanottaa talletuksia Suomessa laissa kuvatulla tavalla, 

on laissa tarkoitettu talletuslaitos riippumatta siitä, onko se luottolaitostoimin-

nasta annetun lain mukainen luottolaitos. Esimerkiksi ennalta ladattavia mak-

sukortteja tai sähköistä ns. e-rahaa liikkeelle laskeva yksikkö on usein talletus-

laitos. 

 

Jakson VIII D kohdan 9 alakohdan g alakohdassa kuvatuksi aktiiviseksi ei-

finanssiyksiköksi lasketaan yksikkö, joka suorittaa pääasiallisesti rahoitus- ja 
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suojaustransaktioita sellaisten lähiyksiköiden kanssa tai niitä varten, jotka eivät 

ole finanssilaitoksia, eikä tarjoa rahoitus- tai suojauspalveluja millekään yksiköl-

le, joka ei ole lähiyksikkö, edellyttäen, että kaikkien tällaisten lähiyksiköiden 

ryhmä harjoittaa pääasiallisesti muuta liiketoimintaa kuin finanssilaitostoimin-

taa. Koska käteisvarojen hallinnan tarkoituksena on yleensä vähentää ulkoista 

velkaa ja lisätä käytettävissä olevaa likviditeettiä lähiyksiköiden puolesta, kä-

teisvarojen hallinta katsotaan aktiivista ei-finanssiyksikköä määritettäessä ra-

hoitustransaktioksi. Sen vuoksi aktiiviseksi ei-finanssiyksiköksi lasketaan yksik-

kö, joka harjoittaa käteisvarojen hallintaa sellaisen yhden tai usean lähiyksikön 

puolesta, joka ei ole finanssilaitos, eikä tarjoa käteisvarojen hallintapalveluja 

millekään yksikölle, joka ei ole lähiyksikkö, edellyttäen, että kaikkien tällaisten 

lähiyksiköiden ryhmä harjoittaa pääasiallisesti muuta liiketoimintaa kuin finans-

silaitostoimintaa. 

 
Sijoitusyksikkö 
 
Sijoitusyksiköllä tarkoitetaan kahdentyyppisiä yksiköitä: yksiköitä, jotka pääasi-

allisesti harjoittavat liiketoimintana sijoitustoimintaa tai -toimenpiteitä muiden 

henkilöiden puolesta, ja yksiköitä, joita edellä mainitut yksiköt tai muut finanssi-

laitokset hallinnoivat. 

 

A kohdan 6 alakohdan a alakohdassa määritellään ensimmäiseksi sijoitusyksi-

kön tyypiksi mikä tahansa yksikkö, joka pääasiallisesti harjoittaa liiketoimintana 

yhtä tai useampaa seuraavista toiminnoista tai toimenpiteistä asiakasta varten 

tai asiakkaan puolesta: 

 kaupankäynti rahamarkkinainstrumenteilla (sekki, 
velkakirja, talletustodistus, johdannainen jne.); ulko-
maan valuutalla; valuutta-, korko- ja indeksi-
instrumenteilla; siirrettävillä arvopapereilla; tai kau-
pankäynti hyödykefutuureilla; 

 yksilöllinen ja kollektiivinen salkunhoito; tai 
 muu finanssivarojen tai rahan sijoittaminen, hoito tai 

hallinnointi muiden henkilöiden puolesta. 
 

Edellä mainittuihin toimintoihin ja toimenpiteisiin ei kuulu ei-sitovien sijoitus-

neuvojen antaminen asiakkaalle. 

 

A kohdan 6 alakohdan b alakohdassa määritellään toisen sijoitusyksikön tyy-

piksi mikä tahansa yksikkö, jonka bruttotulo on saatu pääasiallisesti finanssiva-

rojen sijoittamisesta, uudelleensijoittamisesta tai niillä käytävästä kaupasta, jos 
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yksikköä hallinnoi toinen yksikkö, joka on talletuslaitos, säilytyslaitos, määritelty 

vakuutusyhtiö tai A kohdan 6 alakohdan a alakohdassa kuvattu sijoitusyksikkö. 

 

Yksikköä hallinnoi toinen yksikkö, jos hallinnoiva yksikkö suorittaa joko suoraan 

tai toisen palveluntarjoajan kautta A kohdan 6 alakohdan a alakohdassa kuvat-

tuja toimintoja ja toimenpiteitä hallinnoidun yksikön puolesta. Yksikkö ei kuiten-

kaan hallinnoi toista yksikköä, jollei sillä ole mahdollisuutta tehdä harkinnanva-

raisia päätöksiä yksikön varojen (kaikkien tai osan) hallinnoimiseksi. Jos yksik-

köä hallinnoi yhdistelmä finanssilaitoksia, ei-finanssiyksiköitä tai luonnollisia 

henkilöitä, katsotaan, että yksikköä hallinnoi toinen yksikkö, joka on A kohdan 6 

alakohdan a alakohdassa kuvattu talletuslaitos, säilytyslaitos, määritelty vakuu-

tuslaitos tai sijoitusyksikkö, jos jokin hallinnoivista yksiköistä on tällainen toinen 

yksikkö. 

 

Yksikköä hallinnoi toinen yksikkö, jos hallinnoiva yksikkö suorittaa joko suoraan 

tai palveluntarjoajan välityksellä hallinnoidun yksikön puolesta mitä tahansa 

toimista tai toimenpiteistä, jotka on kuvattu A kohdan 6 alakohdan 

a alakohdassa. Näihin toimiin ja toimenpiteisiin kuuluu kaupankäynti rahamark-

kinainstrumenteilla, ulkomaanvaluutalla, valuutta-, korko- ja indeksi-

instrumenteilla tai siirrettävillä arvopapereilla, kaupankäynti hyödykefutuureilla, 

yksilöllinen ja kollektiivinen salkunhoito tai muu finanssivarojen tai rahan sijoit-

taminen, hoito tai hallinnointi muiden henkilöiden puolesta. Lisäksi hallinnoival-

la yksiköllä on oltava mahdollisuus tehdä harkinnanvaraisia päätöksiä yksikön 

varojen hallinnoimiseksi (kokonaan tai osittain). Mikäli hallinnoivalla yksiköllä 

on tällainen mahdollisuus tehdä harkinnanvaraisia päätöksiä yksikön varojen 

hallinnoimiseksi, katsotaan sen hallinnoivan toista yksikköä (”managed by”), 

vaikka se ei muutoin hallinnoisi yksikköä. Toisin sanoen, pelkkä varojen (tai 

osan varoista) itsenäinen hallinnointioikeus täyttää sijoitusyksikön määritel-

mässä tarkoitetun hallinnoinnin. 

 

Yksikköä, joka esimerkiksi sijoittaa kaikki varansa tai osan niistä sijoitusrahas-

toon, pörssilistattuun rahastoon tai vastaavaan sijoitusvälineeseen, ei pidetä 

sijoitusrahaston, pörssilistatun rahaston tai vastaavan sijoitusrahaston hallin-

noimana, ellei sitä muutoin hallinnoi toinen finanssilaitos. 

 

Yksikön katsotaan harjoittavan pääasiallisesti liiketoimintana yhtä tai useam-

paa A kohdan 6 alakohdan a alakohdassa kuvattua toimintaa tai yksikön brut-

totulon katsotaan johtuvan pääasiallisesti finanssivarojen sijoittamisesta, uudel-
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leensijoittamisesta tai niillä käytävästä kaupasta A kohdan 6 alakohdan b ala-

kohtaa sovellettaessa, jos asianomaisesta toiminnasta johtuva yksikön brutto-

tulo on vähintään 50 prosenttia yksikön bruttotulosta seuraavista lyhempänä 

aikana: 

 

 kolmivuotisjakso, joka päättyy sitä vuotta edeltävän 
vuoden 31.12, jona asia ratkaistaan; tai 

 jakso, jonka yksikkö on ollut olemassa. 
 

A kohdan 6 alakohdassa kuvattu sijoitusyksikkö ei tarkoita yksikköä, joka on 

aktiivinen ei-finanssiyksikkö, koska kyseinen yksikkö täyttää jonkin D kohdan 9 

alakohdan d–g alakohdassa mainituista kriteereistä (eli muuhun kuin finanssi-

ryhmään kuuluvat ei-finanssiyksiköt ja rahoituskeskukset, jotka ovat holdingyh-

tiöitä; ei-finanssiyksiköt, jotka ovat startup-yrityksiä; ja ei-finanssiyksiköt, jotka 

ovat realisoimassa varansa tai selviämässä konkurssista). 

 

Yksikköä pidetään yleensä sijoitusyksikkönä, jos se toimii tai esiintyy yhteissi-

joitusvälineenä, sijoitusrahastona, pörssilistattuna rahastona, yksityisenä pää-

omarahastona, hedgerahastona, riskipääomarahastona, lainapääomaa käyttä-

vänä yritysostorahastona tai minä tahansa samankaltaisena sijoitusvälineenä, 

jonka sijoitusstrategiana on sijoittaa, uudelleensijoittaa ja käydä kauppaa fi-

nanssivaroilla. Yksikkö, joka pääasiallisesti harjoittaa liiketoimintana velattomi-

en suorien osuuksien kiinteästä omaisuudesta sijoittamista, hoitamista tai hal-

linnointia muiden henkilöiden puolesta, ei ole sijoitusyksikkö. Esimerkiksi suo-

malaiset asunto-osakeyhtiöt eivät tyypillisesti ole sijoitusyksiköitä. Yksikön oi-

keudellisella muodolla ei ole asian ratkaisemisen kannalta merkitystä, vaan 

esimerkiksi kiinteään omaisuuteen sijoittava rahasto edellytykset täyttäessään 

ei ole sijoitusyksikkö. Luonnollinen henkilö ei ole sijoitusyksikkö, vaikka sillä 

olisikin edellä kuvattua sijoitustoimintaa. 

 

Suorat sijoitukset suomalaisen asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistö-

osakeyhtiön osakkeisiin rinnastetaan yleensä suoriksi kiinteän omaisuuden 

varoiksi. Sen sijaan sijoitus niin sanottuun ei-keskinäiseen kiinteistöosakeyhti-

ön osakkeisiin tai esimerkiksi sijoitus rahastoon, joka sijoittaa kiinteistöosake-

yhtiöön, ei ole suora sijoitus kiinteään omaisuuteen. 

 

A kohdan 6 alakohdassa todetaan myös, että määritelmää sijoitusyksikkö on 

tulkittava tavalla, joka vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen 
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toimintaryhmän (FATF) suosituksessa finanssilaitoksen määritelmästä käytetty-

jä samanlaisia käsitteitä. 

 

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan A kohdan 6 alakohdan soveltamista: 
 

 Esimerkki 1 (sijoitusneuvoja): Rahastonhoitaja on si-
joitusyksikkö A kohdan 6 alakohdan a alakohdan tar-
koittamassa merkityksessä. Muiden liiketoimintojen 
ohella rahastonhoitaja organisoi ja hoitaa erilaisia ra-
hastoja, kuten rahasto A:ta, joka sijoittaa pääasiassa 
pääomaan. Rahastonhoitaja palkkaa sijoitusneuvojan, 
joka on yksikkö, antamaan neuvoja ja hallinnoimaan 
harkinnanvaraisesti osaa rahasto A:n pitämistä fi-
nanssivaroista. Sijoitusneuvoja ansaitsi enemmän 
kuin 50 prosenttia bruttotuloistaan edellisten kolmen 
vuoden aikana samankaltaisten palveluiden tarjoami-
sesta. Koska sijoitusneuvoja pääasiassa harjoittaa li i-
ketoimintana finanssivarojen hoitamista asiakkaiden 
puolesta, sijoitusneuvoja on A kohdan 6 alakohdan a 
alakohdan mukaisesti sijoitusyksikkö. Tästä huolimat-
ta huomioidaan, että vain finanssitilejä hoitava sijoi-
tusyksikkö on vastuussa kyseisten finanssitilien ra-
portoinnista ja huolellisuusmenettelyistä. 
 

 Esimerkki 2 (finanssilaitoksen hallinnoima yksikkö): 
Sama tilanne kuin esimerkissä 1. Lisäksi rahasto A 
on ansainnut organisoinnistaan lähtien joka vuosi yli 
50 prosenttia bruttotuloistaan sijoittamalla finanssiva-
roihin. Rahasto A on näin ollen A kohdan 6 alakohdan 
b alakohdan mukaan sijoitusyksikkö, koska sitä hal-
linnoivat rahastonhoitaja ja sijoitusneuvoja ja sen 
bruttotulo johtuu pääasiallisesti finanssivarojen sijoit-
tamisesta, uudelleensijoittamisesta tai niillä käytäväs-
tä kaupasta. 
 

 Esimerkki 3 (omaisuudenhoitaja): Omaisuudenhoita-
ja, joka on valtion B yksikkö, on sijoitusyksikkö A 
kohdan 6 alakohdan a alakohdan tarkoittamassa 
merkityksessä. Omaisuudenhoitaja organisoi ja rekis-
teröi rahasto A:n valtiossa A. Omaisuudenhoitaja on 
valtuutettu edesauttamaan rahasto A:n pitämien f i-
nanssivarojen ostamista ja myyntiä rahasto A:n sijoi-
tusstrategian mukaisesti. Rahasto A on ansainnut or-
ganisoinnistaan lähtien joka vuosi yli 50 prosenttia 
bruttotuloistaan sijoittamalla ja uudelleensijoittamalla 
finanssivaroja tai käymällä niillä kauppaa. Näin ollen 
rahasto A on A kohdan 6 alakohdan b alakohdan mu-
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kaan sijoitusyksikkö. 
 

 Esimerkki 4 (finanssilaitoksen hallinnoima kiinteistö-
rahasto): Sama tilanne kuin esimerkissä 3, mutta ra-
hasto A:n varat koostuvat yksinomaan velattomasta 
suorasta osuudesta kiinteästä omaisuudesta, joka si-
jaitsee valtiossa B tai sen ulkopuolella. Rahasto A ei 
ole A kohdan 6 alakohdan b alakohdan mukaisesti si-
joitusyksikkö, vaikka sitä hallinnoi omaisuudenhoitaja, 
koska alle 50 prosenttia sen bruttotuloista johtuu fi-
nanssivarojen sijoittamisesta, uudelleensijoittamises-
ta tai niillä käytävästä kaupasta. 
 

 Esimerkki 5 (luonnollisen henkilön hallinnoima trusti): 
Luonnollinen henkilö X perustaa lastensa y:n ja Z:n 
eduksi peruuttamattoman trustin A. X nimeää trustin 
A trustinhoitajaksi A:n, joka on luonnollinen henkilö. 
Trusti A:n varat koostuvat yksinomaan finanssivarois-
ta ja sen tulot koostuvat yksinomaan kyseisistä f i-
nanssivaroista saaduista tuloista. Trustisopimuksen 
ehtojen mukaan trustinhoitaja A hoitaa ja hallinnoi 
trustin varoja. Trustinhoitaja ei palkkaa yksikköä pal-
veluntarjoajaksi A kohdan 6 alakohdan a alakohdassa 
kuvattujen toimintojen suorittamiseen. Trusti A ei ole 
sijoitusyksikkö A kohdan 6 alakohdan b alakohdan 
mukaan, koska sitä hallinnoi yksinomaan trustinhoita-
ja A, joka on luonnollinen henkilö. 
 

 Esimerkki 6 (meklari, joka on luonnollinen henkilö): 
Meklari B, joka on luonnollinen henkilö, harjoittaa 
pääasiassa liiketoimintana neuvojen antamista asiak-
kaille, voi tehdä asiakkaiden varojen hallinnointiin liit-
tyviä harkinnanvaraisia päätöksiä sekä käyttää yksi-
kön palveluita kauppojen tekemiseen ja toteuttami-
seen asiakkaiden puolesta. B tarjoaa sijoitusneuvojan 
ja omaisuudenhoitajan palveluita yritys E:lle. E on an-
sainnut vähintään 50 prosenttia bruttotuloistaan edel-
listen kolmen vuoden aikana sijoittamalla ja uudel-
leensijoittamalla finanssivaroja tai käymällä niillä 
kauppaa. B on luonnollinen henkilö, joten riippumatta 
siitä, että B harjoittaa pääasiassa sijoittamiseen lii tty-
vää toimintaa, B ei ole A kohdan 6 alakohdan a ala-
kohdan mukaan sijoitusyksikkö. E ei ole myöskään si-
joitusyksikkö A kohdan 6 alakohdan b alakohdan mu-
kaan, koska E:tä hallinnoi luonnollinen henkilö B. 
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Finanssivarat 
 

Finanssivaroilla tarkoitetaan kaikkia varoja, joita voidaan pitää finanssilaitoksen 

ylläpitämällä tilillä. 

 

Tässä yhteydessä A kohdan 7 alakohdan mukaan finanssivaroihin sisältyvät 

arvopaperi (esimerkiksi yhtiön osake, yhtymäosuus tai todellinen etuuden 

omistajuus laajalti omistetussa tai julkisen kaupankäynnin kohteena olevassa 

yhtymässä tai trustissa; velkakirja, joukkovelkakirja, debentuuri tai muu velka-

asiakirja), yhtymäosuus, hyödyke, swap-sopimus (esimerkiksi koronvaihtoso-

pimukset, valuutanvaihtosopimukset, viitekoronvaihtosopimukset, enimmäis- ja 

vähimmäiskorkojen vaihtosopimukset, hyödykkeisiin perustuvat vaihtosopi-

mukset, osakkeenvaihtosopimukset, osakeindeksien vaihtosopimukset ja sa-

mankaltaiset sopimukset), vakuutussopimus tai elinkorkosopimus tai muu 

osuus (mukaan lukien futuuri- tai termiinisopimus tai optio) arvopaperista, yh-

tymäosuudesta, hyödykkeestä, vaihtosopimuksesta, vakuutussopimuksesta tai 

elinkorkosopimuksesta. Finanssivaroihin eivät kuitenkaan sisälly velaton suora 

osuus kiinteästä omaisuudesta tai hyödykkeet, jotka ovat aineellisia tuotteita, 

kuten vehnä. 

 

Finanssivaroina pidetään yleensä siirtokelpoisia velkakirjalainoja, joilla käydään 

kauppaa säännellyillä markkinoilla tai OTC-markkinoilla ja joita jaetaan finans-

silaitosten kautta ja pidetään niissä, sekä kiinteistörahaston osuuksia tai osak-

keita. Finanssivaroina ei sen sijaan yleensä pidetä suomalaisen asunto-

osakeyhtiön tai keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeita, vaan ne rinnaste-

taan tässä yhteydessä suoraan osuuteen kiinteästä omaisuudesta. 
 
Määritelty vakuutusyhtiö 

 
A kohdan 8 alakohdan mukaan määritellyllä vakuutusyhtiöllä tarkoitetaan yk-

sikköä, joka on vakuutusyhtiö (tai vakuutusyhtiön holdingyhtiö), joka antaa kä-

teisarvovakuutussopimuksia (Cash Value Insurance Contract) tai elinkorkoso-

pimuksia (Annuity Contract) tai on velvollinen suorittamaan maksuja niihin liit-

tyen.  

 

Vakuutusyhtiö on yksikkö, 

 jota säännellään vakuutustoimintana lainsäädännön, 
säädösten tai käytäntöjen mukaisesti missä tahansa 
valtiossa, jossa yksikkö harjoittaa liiketoimintaa 
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 jonka vakuutuksesta, jälleenvakuutuksesta ja elinkor-
kosopimuksista saatava bruttotulo (esimerkiksi brut-
tovakuutusmaksut ja bruttosijoitustulot) ylittää välit-
tömästi edeltävänä kalenterivuonna 50 prosenttia kai-
kista kyseisen vuoden bruttotuloista tai 

 jonka vakuutukseen, jälleenvakuutukseen ja elinkor-
kosopimuksiin liittyvä varojen kokonaisarvo milloin ta-
hansa välittömästi edeltävänä kalenterivuonna ylittää 
50 prosenttia kaikista kyseisen vuoden kokonaisva-
roista. 

 
Useimpia henkivakuutusyhtiöitä pidetään yleensä määriteltyinä vakuutusyhtiöi-

nä. Yksiköt, jotka eivät myönnä käteisarvovakuutussopimuksia tai elinkorkoso-

pimuksia eivätkä ole velvollisia maksamaan niihin liittyviä maksuja, kuten 

useimmat ei-henkivakuutusyhtiöt, useimmat vakuutusyhtiöiden holdingyhtiöt ja 

vakuutusmeklarit, eivät ole määriteltyjä vakuutusyhtiöitä. 

 

Suomessa määriteltyjä vakuutusyhtiöitä ovat yleensä esimerkiksi vakuutusyh-

tiölaissa (1062/1979) tarkoitettu vakuutusyhtiö, työeläkevakuutusyhtiöistä an-

netussa laissa (354/1997) tarkoitettu työeläkevakuutusyhtiö, vakuutusyhdistys-

laissa (1250/1987) tarkoitettu vakuutusyhdistys tai ulkomaisista vakuutusyhti-

öistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitettu ulkomaisen vakuutusyhtiön sivu-

liike, mikäli ne antavat laissa tarkoitettuja käteisarvovakuutussopimuksia tai 

elinkorkosopimuksia. 

 

Vakuutusyhtiön varaustoiminnot eivät tee siitä säilytyslaitosta, talletuslaitosta 

tai sijoitusyksikköä. 

 
B kohta – Ei-raportoiva finanssilaitos 
 
B kohdan 1 alakohta – Yleistä 

 
B kohdan 1 alakohdassa esitetään ei-raportoivien finanssilaitosten (eli joita 

raportointivaatimus ei koske) eri luokat. Ei-raportoivalla finanssilaitoksella tar-

koitetaan finanssilaitosta, joka on: 
 

 julkisen vallan yksikkö, kansainvälinen järjestö tai keskus-
pankki, muutoin kuin sellaisen maksun osalta, joka saa-
daan obligaatiosta, joka pidetään tyypiltään sellaisen kau-
pallisen rahoitustoiminnan yhteydessä, jota määritelty va-
kuutusyhtiö, säilytyslaitos tai talletuslaitos harjoittaa; 

 
 laajan osallistumisen eläkerahasto; suppean osallistumi-

sen eläkerahasto; julkisen vallan yksikön, kansainvälisen 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19791062
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19970354
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19871250
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950398
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järjestön tai keskuspankin eläkerahasto; tai kvalifioitu luot-
tokorttien liikkeellelaskija; 

 
 Suomessa ei ole direktiivissä ja standardissa (jakso VIII, 

B.1.c kohta) mainittuja erikseen kansallisesti listattuja ns. 
vähäisen riskin finanssilaitoksia, jotka katsottaisiin ei-
raportoitaviksi finanssilaitoksiksi. Mikäli finanssilaitoksen 
tilinhaltija on tämän kohdan mukainen finanssilaitos, rat-
kaistaan sen ei-raportoiva -status sijaintivaltionsa perus-
teella;  

 
 vapautettu yhteissijoitusväline; tai 

 
 trusti sikäli kuin sen trustinhoitaja on raportoiva finanssilai-

tos ja raportoi kaikista tiedoista, joista on I jakson mukai-
sesti raportoitava kaikkien trustin raportoitavien tilien osal-
ta. 

 
B kohdan 2–4 alakohta – Julkisen vallan yksikkö, kansainvä-
linen järjestö ja keskuspankki 

 
Finanssilaitos, joka on julkisen vallan yksikkö, kansainvälinen järjestö tai kes-

kuspankki, on ei-raportoiva finanssilaitos B kohdan 1 alakohdan a alakohdan 

mukaan muutoin kuin sellaisen maksun osalta, joka saadaan obligaatiosta, 

joka pidetään tyypiltään sellaisen kaupallisen rahoitustoiminnan yhteydessä, 

jota määritelty vakuutusyhtiö, säilytyslaitos tai talletuslaitos harjoittaa. Näin 

ollen esimerkiksi keskuspankki, joka harjoittaa kaupallista rahoitustoimintaa, 

kuten toisten henkilöiden puolesta välittäjänä toimiminen muutoin kuin keskus-

pankin ominaisuudessa, ei ole ei-raportoiva finanssilaitos B kohdan 1 alakoh-

dan a alakohdan mukaan sellaisen toiminnan yhteydessä pidettyyn tiliin liittyvi-

en vastaanotettujen maksujen osalta. 

 

Julkisen vallan yksikkö 
 

B kohdan 2 alakohdan mukaan julkisen vallan yksikkö tarkoittaa valtion jul-

kishallintoa, valtion valtiollista osaa (joka käsittää osavaltion, maakunnan, piiri-

kunnan, kunnan tai paikallisen viranomaisen) tai valtion tai yhden tai useam-

man edellä mainitun kokonaan omistamaa laitosta tai välinettä. Siihen kuuluvat 

myös valtion erottamattomat osat, kontrolloidut yksiköt ja valtiolliset osat. Erot-

tamattomat osat ja kontrolloidut yksiköt määritellään B kohdan 2 alakohdan a–

b alakohdassa, ja niiltä edellytetään, ettei mikään osa niiden tulosta tule yksi-

tyishenkilöiden hyväksi. Vaikka B kohdan 2 alakohdan c alakohdassa selite-

tään, milloin tästä onko kyse, tulojen voidaan katsoa tulevan yksityishenkilöi-

den hyväksi, mikäli tulosta on hyötyä yksityishenkilöille heidän käyttäessään 



112 / 157 
 

 

julkisen vallan yksikköä henkilökohtaisten sijoitusten tekemiseen, tai jos yksi-

tyishenkilöt muuttavat tulojen alkuperäistä käyttötarkoitusta käyttämällä vaiku-

tusvaltaa tai kontrollia valtion suorasti tai epäsuorasti hyväksymillä keinoilla. 

 

Kansainvälisen kaupan ja kehityksen edistämiseksi monet valtiot ovat perusta-

neet viennin tai kehityksen rahoitusohjelmia tai -virastoja, jotka voivat joko 

myöntää lainoja suoraan tai vakuuttaa tai taata kaupallisten lainanantajien 

myöntämiä lainoja. Näitä laitoksia pidetään yleensä julkisen vallan yksikköinä 

ja näin ollen ei-raportoivina finanssilaitoksina. 

 

Selvyyden vuoksi todettakoon, että julkisen vallan yksikkö on ei-raportoiva fi-

nanssilaitos ainoastaan, mikäli se on finanssilaitos. Ne julkisen vallan yksiköt, 

jotka eivät ole finanssilaitoksia, ovat joko aktiivisia tai passiivisia ei-

finanssiyksiköitä. Koska julkisen vallan yksiköiden osalta on erikseen säädetty, 

ettei niitä käsitellä raportoitavina henkilöinä, eivät niiden tilit ole raportoitavia 

tilejä. 

 
Kansainvälinen järjestö 

 
B kohdan 3 alakohdan mukaan kansainvälisellä järjestöllä tarkoitetaan kan-

sainvälistä järjestöä tai sen kokonaan omistamaa laitosta tai välinettä. Se käsit-

tää minkä tahansa hallitustenvälisten järjestön (mukaan lukien ylikansallinen 

järjestö), 

 

 joka muodostuu pääasiallisesti hallituksista,  
 jolla on voimassa päämajasopimus tai olennaisilta 

osiltaan vastaava sopimus valtion kanssa ja 
 jonka tulo ei tule yksityishenkilöiden hyväksi (B koh-

dan 2 alakohdan c alakohdan periaatteiden mukai-
sesti). 

 
Päämajasopimukseen rinnastetaan järjestelyt, jotka oikeuttavat valtiossa sijait-

sevien organisaation toimipaikkojen tai laitosten (esimerkiksi alaosasto tai pai-

kallinen tai alueellinen toimisto) saamaan vastaavia etuja ja erivapauksia. 
 
 
Keskuspankki 

 
B kohdan 4 alakohdan mukaan keskuspankilla tarkoitetaan laitosta, joka on 

lain tai julkisen vallan hyväksynnän mukaan pääasiallinen viranomainen, muu 

kuin jäsenvaltion julkinen valta itse, joka laskee liikkeelle välineitä, joiden on 
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tarkoitus kiertää valuuttana. Tällainen laitos on yleensä sen valtion pankkiva-

rantojen säilytyksenhoitaja, jonka lainsäädännön nojalla se on organisoitu. Se 

voi käsittää välineen, joka on valtion julkisesta vallasta erillinen, olipa se valtion 

kokonaan tai osittain omistama tai ei. 
 
 
B kohdan 5–7 alakohta – Rahastot 

 

Laajan osallistumisen eläkerahasto 

 
B kohdan 5 alakohdan mukaan laajan osallistumisen eläkerahastolla tarkoite-

taan rahastoa (oikeudellisesta muodosta riippumatta), joka on perustettu anta-

maan eläke-, työkyvyttömyys- tai kuolintapausetuuksia tai mitä tahansa niiden 

yhdistelmiä edunsaajille, jotka ovat yhden tai useamman työnantajan nykyisiä 

tai entisiä työntekijöitä (tai näiden työntekijöiden nimeämiä henkilöitä), tehdyn 

työn vastikkeena, edellyttäen että: 
 

 rahastolla ei ole ainoatakaan edunsaajaa, jolla on oikeus 
enempään kuin viiteen prosenttiin rahaston varoista; 
 

 rahasto on sääntelyn alainen ja antaa tietoja veroviran-
omaisille; ja 
 

 täyttää ainakin yhden neljästä B kohdan 5 alakohdan c 
alakohdassa mainituista vaatimuksista: 

o rahaston verokohtelu on edullinen; 
o suurin osa maksuista saadaan sitä rahoittavil-

ta työnantajilta; 
o jaot tai nostot sallitaan vain erityisten tapah-

tumien sattuessa; ja 
o työntekijöiden maksujen määrää on rajoitettu. 

 
B kohdan 5 alakohdan b alakohdassa edellytettävä tietojen raportointi saattaa 

vaihdella valtioiden välillä. Toinen valtio saattaa edellyttää rahaston ilmoittavan 

tiedot edunsaajistaan vuosittain, kun taas toinen valtio saattaa edellyttää ra-

haston ilmoittavan tiedot maksuistaan ja niihin liittyvistä veronhuojennuksista 

kuukausittain sekä tiedot edunsaajistaan ja rahoittavilta työnantajilta saamis-

taan kokonaismaksuista vuosittain. Se, ilmoittaako rahasto tietoja asianomaisil-

le veroviranomaisille siinä valtiossa, jossa se on perustettu tai se toimii, on rat-

kaisevaa sen kannalta, täyttääkö rahasto kyseisen alakohdan edellytykset. 
 
 
Suppean osallistumisen eläkerahasto 
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Suppean osallistumisen eläkerahastolla tarkoitetaan B kohdan 6 alakohdan 

mukaan rahastoa (oikeudellisesta muodosta riippumatta), joka on perustettu 

antamaan eläke-, työkyvyttömyys- tai kuolintapausetuuksia edunsaajille, jotka 

ovat yhden tai useamman työnantajan nykyisiä tai entisiä työntekijöitä (tai näi-

den työntekijöiden nimittämiä henkilöitä), tehdyn työn vastikkeena, edellyttäen, 

että kaikki alakohdassa mainitut edellytykset täyttyvät. 

 

B kohdan 6 alakohdan c alakohdassa edellytetään, että työnantaja- ja työnteki-

jämaksuja rahastoon on rajoitettu työntekijän ansiotulon ja korvauksen perus-

teella. Alakohdassa ei oteta kynnysmäärän laskemisessa huomioon tiettyjä 

varojen siirtoja (kuten C kohdan 17 alakohdan a alakohdassa kuvattuja varojen 

siirtoja eläketileiltä), mutta myös muita varojen siirtoja voidaan jättää huomioi-

matta, kuten sellaisia, jotka liittyvät B kohdan 5–7 alakohdassa kuvattuihin 

muihin järjestelyihin. 

 

B kohdan 6 alakohdan e alakohdassa edellytettävä tietojen raportointi saattaa 

vaihdella valtion mukaan. Kuten edellä mainitaan laajan osallistumisen eläke-

rahaston osalta, se, ilmoittaako rahasto tietoja asianomaisille veroviranomaisil-

le siinä valtiossa, jolla se on perustettu tai se toimii, on ratkaisevaa sen kannal-

ta, täyttääkö rahasto kyseisen alakohdan edellytykset. 
 
 
Julkisen vallan yksikkö, kansainvälinen järjestö tai keskuspankki (eli va-

pautetun tosiasiallisen etuuden omistajan eläkerahasto) 

 
B kohdan 7 alakohdan mukaan julkisen vallan yksikön, kansainvälisen järjestön 

tai keskuspankin eläkerahastolla tarkoitetaan rahastoa, jonka julkisen vallan 

yksikkö, kansainvälinen järjestö tai keskuspankki on perustanut antamaan elä-

ke-, työkyvyttömyys- tai kuolintapausetuuksia edunsaajille tai osallistujille, jotka 

ovat nykyisiä tai entisiä työntekijöitä (tai näiden työntekijöiden nimittämiä henki-

löitä) tai jotka eivät ole nykyisiä tai entisiä työntekijöitä, jos näille edunsaajille 

tai osallistujille suoritetut etuudet ovat vastiketta julkisen vallan yksikölle, kan-

sainväliselle järjestölle tai keskuspankille tehdystä henkilökohtaisesta työstä. 
 
 
 

 

 

 



115 / 157 
 

 

B kohdan 8 alakohta – Kvalifioitu luottokorttien liikkeellelaskija 

 

B kohdan 8 alakohdan mukaan kvalifioitu luottokorttien liikkeellelaskija on fi-

nanssilaitos, joka täyttää seuraavat vaatimukset: 
 

 finanssilaitos on finanssilaitos yksinomaan sen vuoksi, että 
se on luottokorttien liikkeellelaskija, joka vastaanottaa tal-
letuksia vain, kun asiakas suorittaa erääntyneen debetsal-
don ylittävän maksun kortin osalta eikä liikamaksua palau-
teta asiakkaalle välittömästi; ja 
 

 1.1.2016 alkaen tai sitä ennen finanssilaitos toteuttaa toi-
mintaperiaatteet ja menettelyt joko estääkseen asiakasta 
suorittamasta 50 000 USD suuremman liikamaksun tai 
varmistaakseen, että jokainen 50 000 USD suurempi lii-
kamaksu (ja erääntynyt debetsaldo kortin osalta), sovelta-
en kummassakin tapauksessa VII jakson C kohdassa esi-
tettyjä sääntöjä tilien yhdistämisestä ja valuutanmuunnok-
sesta, palautetaan asiakkaalle 60 kalenteripäivän kulues-
sa. Tätä sovellettaessa asiakkaan liikamaksu ei viittaa 
saataviin riidanalaisten maksujen osalta mutta käsittää 
saatavat, jotka ovat seurausta tavarapalautuksista. 

 
Finanssilaitoksen, joka on perustettu tai organisoitu 1.1.2016 jälkeen, on täytet-

tävä B kohdan 8 alakohdan b alakohdassa kuvattu edellytys kuuden kuukau-

den kuluessa finanssilaitoksen perustamisesta tai organisoimisesta. 

 

Raportoivan finanssilaitoksen, joka ei täytä kvalifioidun luottokorttien liikkeelle-

laskijan edellytyksiä, mutta vastaanottaa talletuksia, kun asiakas suorittaa 

erääntyneen debetsaldon ylittävän maksun luottokortin tai uusiutuvan luottoli-

miittitilin osalta, ei tarvitse raportoida talletustilistä, mikäli se täyttää C kohdan 

17 alakohdan f alakohdassa kuvatut muiden kuin finanssitilien edellytykset. 

 
B kohdan 1 alakohdan c alakohta – Vähäisen riskin ei-raportoivat finans-

silaitokset 

 

Suomessa ei ole ns. kansallista listaa, jolle olisi listattu vähäisen riskin ei-

raportoivia finanssilaitoksia. 
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B kohdan 9 alakohta – Vapautettu yhteissijoitusväline 
 

B kohdan 9 alakohdan mukaan vapautetulla yhteissijoitusvälineellä tarkoitetaan 

sijoitusyksikköä, jota säännellään yhteissijoitusvälineenä, edellyttäen, että 

kaikkia osuuksia yhteissijoitusvälineestä hallitsevat luonnolliset henkilöt tai yk-

siköt, jotka eivät ole raportoitavia henkilöitä (esimerkiksi koska ne ovat finanssi-

laitoksia) lukuun ottamatta passiivista ei-finanssiyksikköä, jossa kontrolloivat 

henkilöt ovat raportoitavia henkilöitä. 

 

Käytännössä sijoitusyksiköllä, jonka kaikkia osuuksia hallitsevat ei-raportoivat 

henkilöt, ei yleensä ole raportointivelvollisuuksia riippumatta siitä, voidaanko 

sitä pitää vapautettuna yhteissijoitusvälineenä B kohdan 9 alakohdan mukai-

sesti. Vapautetuksi yhteissijoitusvälineeksi luokitteleminen voi olla kuitenkin 

merkityksellistä muiden sijoitusyksikköä koskevien velvollisuuksien kannalta, 

kuten nollailmoituksen antaminen raportoitavien tilien puuttuessa (jos kansalli-

nen lainsäädäntö sitä edellyttää). 

 

Direktiivin mukaan sijoitusyksikköä, jota säännellään yhteissijoitusvälineenä, ei 

voida jättää pitämättä B kohdan 9 alakohdan mukaisena vapautettuna yhteissi-

joitusvälineenä pelkästään siksi, että yhteissijoitusväline on laskenut liikkee-

seen fyysisiä haltijaosakkeita, edellyttäen, että: 

 
 yhteissijoitusvälineen osakkeita ei ole laskettu eikä lasketa 

liikkeelle fyysisinä haltijaosakkeina 31.12.2015 jälkeen; 
 

 yhteissijoitusväline poistaa kaikki tällaiset osakkeet liik-
keestä takaisinlunastuksen yhteydessä; 
 

 yhteissijoitusväline soveltaa II–VII jaksossa olevia huolelli-
suusmenettelyjä ja ilmoittaa vaaditut tiedot kaikista tällai-
sista osakkeista niiden lunastuksen tai muun maksun yh-
teydessä, ja 
 

 yhteissijoitusvälineellä on toimintaperiaatteet ja menettelyt 
sen varmistamiseksi, että tällaiset osakkeet lunastetaan tai 
poistetaan liikkeestä mahdollisimman pian ja joka tapauk-
sessa ennen 1.1.2018. 
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B kohdan 1 alakohdan e alakohta – Trustinhoitajan dokumentoima trusti 
 
Trusti, joka on finanssilaitos (esimerkiksi koska se on sijoitusyksikkö), on B 

kohdan 1 alakohdan e alakohdan mukaan ei-raportoiva finanssilaitos, sikäli 

kuin sen trustinhoitaja on raportoiva finanssilaitos ja raportoi kaikista tiedoista, 

joista on I jakson mukaisesti raportoitava kaikkien trustin raportoitavien tilien 

osalta. 

 

Tämä ei-raportoivan finanssilaitoksen luokka on samankaltainen kuin luokka, 

joka on kuvattu II jakson D kohdassa, jonka mukaan raportoivat finanssilaitok-

set voivat käyttää palveluntarjoajia tietojenvaihto- ja huolellisuusvelvoitteidensa 

täyttämiseksi. Ainoa ero edellä mainitun kohdan ja tämän luokan välillä on, että 

palveluntarjoajien täyttämät tietojenvaihto- ja huolellisuusvelvoitteet pysyvät 

raportoivan finanssilaitoksen vastuulla, vaikka trusti siirtää trustinhoitajan do-

kumentoiman trustin velvoitteet, jotka ovat trustinhoitajan vastuulla, sen trustin-

hoitajalle. Tietojenvaihto- ja huolellisuusvelvoitteet pysyvät tässä luokassa kui-

tenkin samoina ajan ja tavan suhteen. Ne pysyvät samoina, aivan kuin ne olisi-

vat edelleen trustin vastuulla. Trustinhoitaja ei voi esimerkiksi raportoida trus-

tinhoitajan dokumentoiman trustin raportoitavaa tiliä koskevista tiedoista samal-

la tavalla kuin trustinhoitajan raportoitavan tilin tiedoista. Trustinhoitajan on 

raportoitava sellaisista tiedoista, joista trustinhoitajan dokumentoima trusti olisi 

raportoinut (esimerkiksi samaan valtioon) ja tunnistettava trustinhoitajan doku-

mentoima trusti, jonka suhteen se täyttää tietojenvaihto- ja huolellisuusvelvoit-

teensa. Tätä ei-raportoivan finanssilaitoksen luokkaa voidaan soveltaa myös 

oikeudelliseen järjestelyyn, joka on vastaava tai samanlainen kuin trusti, kuten 

fideicomiso. 

 
C kohta – Finanssitili 
 
C kohdan 1 alakohta – Yleistä 

 
C kohdan 1 alakohdan mukaan finanssitili tarkoittaa finanssilaitoksen ylläpitä-

mää tiliä ja tarkemmin ottaen sisältää seuraavat: 
 

 talletustilit 
 säilytystilit 
 omapääoma- ja velkaosuudet tietyissä sijoitusyksi-

köissä 
 käteisarvovakuutussopimukset 
 elinkorkosopimukset 
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Muihin kuin finanssitileihin ei tarvitse soveltaa tässä ohjeessa kuvattuja huolel-

lisuusmenettelyjä. 

 

Finanssitili ei käsitä tiettyjä elinkorkosopimuksia, jotka on kuvattu C kohdan 1 

alakohdan c alakohdassa: ei-sijoitussidonnaisia, ei-siirrettävissä olevia välittö-

miä elinkorkoja, jotka annetaan luonnolliselle henkilölle ja jotka laskevat raha-

arvon eläke- tai työkyvyttömyysetuudelle, joka annetaan sellaisen tilin perus-

teella, joka on muu kuin finanssitili. Eläke- ja työkyvyttömyysetuuksiin kuuluvat 

eläke- ja kuolemantapausetuudet. 

 

Ei-sijoitussidonnainen, ei-siirrettävissä oleva välitön elinkorko on ei-

siirrettävissä oleva elinkorkosopimus, joka 

 

 ei ole sijoitussidonnainen elinkorkosopimus;  
 on välitön elinkorko; ja 
 on elinkorkosopimus. 

 
Sijoitussidonnainen elinkorkosopimus tarkoittaa elinkorkosopimusta, jonka mu-

kaan etuuksia ja vakuutusmaksuja säädellään sopimukseen liittyvien varojen 

sijoituksen tuoton tai markkina-arvon mukaisiksi. 

 

Välitön elinkorko tarkoittaa elinkorkosopimusta, jonka 

 

 maksun vastikkeena on yksittäinen vakuutusmaksu 
tai elinkorko; ja 

 viimeistään vuoden kuluttua sopimuksen ostopäivä-
määrästä alkavat vuosittain tai useammin huomatta-
vasti samansuuruiset toistuvat maksut. 

 
Elinkorko tarkoittaa elinkorkosopimusta, jonka perusteella suoritetaan maksuja 

yhden tai useamman luonnollisen henkilön elinajan odotteen perusteella. 

 

C kohdan 1 alakohdan a alakohdan mukaan sijoitusyksikössä olevia omapää-

oma- tai velkaosuuksia pidetään finanssitilinä. Finanssitilejä eivät kuitenkaan 

ole omapääoma- ja velkaosuudet yksikössä, joka on sijoitusyksikkö yksin-

omaan sen vuoksi, että se on sijoitusneuvoja tai omaisuudenhoitaja. Näin ollen 

omapääoma- ja velkaosuudet, joita yleensä pidetään finanssitileinä, käsittävät 

omapääoma- ja velkaosuudet sellaisessa sijoitusyksikössä, joka 

 
 on ammattimaisesti hallinnoitu sijoitusyksikkö tai  
 toimii tai esiintyy yhteissijoitusvälineenä, sijoitusrahastona, 
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pörssilistattuna rahastona, yksityisenä pääomarahastona, 
hedgerahastona, riskipääomarahastona, lainapääomaa 
käyttävänä yritysostorahastona tai minä tahansa saman-
kaltaisena sijoitusvälineenä, jonka sijoitusstrategiana on 
sijoittaa, uudelleensijoittaa ja käydä kauppaa finanssiva-
roilla. 

 
C kohdan 1 alakohdan b alakohdan mukaan omapääoma- tai velkaosuuksia 

finanssilaitoksessa, joka on jokin muu kuin C kohdan 1 alakohdan a alakoh-

dassa kuvattu finanssilaitos, pidetään finanssitilinä vain, jos osuusluokan pe-

rustamisen tarkoituksena on ollut välttää I jakson mukainen raportointi. Näin 

ollen omapääoma- ja velkaosuudet säilytyslaitoksessa, talletuslaitoksessa, 

muussa kuin C kohdan 1 alakohdan a alakohdassa kuvatussa sijoitusyksikös-

sä, joka on muu kuin sijoitusneuvoja tai omaisuudenhoitaja, tai määritellyssä 

vakuutusyhtiössä, joiden tarkoituksena on ollut välttää raportointi, ovat finanssi-

tilejä. 

 

Tilin ylläpitäjäksi katsotaan yleensä finanssilaitos seuraavissa tapauksissa: 

  
 säilytystilin osalta finanssilaitos, jonka hallussa tilillä 

olevat varat ovat (mukaan lukien tilanteet, joissa ky-
seiset varat on toisessa finanssilaitoksessa finanssi-
laitoksen nimissä tilinhaltijan lukuun) 
 

 talletustilin osalta finanssilaitos, joka on velvollinen 
suorittamaan tiliin liittyviä maksuja (lukuun ottamatta 
finanssilaitoksen asiamiestä riippumatta siitä, onko 
asiamies finanssilaitos) 
 

 sellaisen finanssilaitoksessa olevan pääoma- tai vel-
kaosuuden osalta, joka muodostaa finanssitilin, ky-
seinen finanssilaitos 
 

 käteisarvovakuutussopimuksen tai elinkorkosopimuk-
sen osalta finanssilaitos, joka on velvollinen suoritta-
maan sopimukseen liittyviä maksuja. 

 
Suomessa arvopapereita voidaan pitää suorassa omistuksessa omistajan ar-

vo-osuustilillä arvopaperikeskuksessa. Arvopaperikeskus ylläpitää näitä tilejä ja 

niitä hoitavat tilinhoitajayhteisöt. Arvo-osuuden omistajalla on aina tili tilinhoita-

jayhteisössä, jossa samoja arvo-osuuksia säilytetään. Periaatteessa arvopape-

rikeskusta pidetään tilien osalta raportoivana finanssilaitoksena, ja näin ollen 

se on vastuussa kaikkien huolellisuus- ja tietojenvaihtovelvoitteiden täyttämi-
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sestä. Arvopaperikeskus ei kuitenkaan välttämättä ole siinä asemassa, että se 

pystyisi täyttämään nämä velvoitteet, koska muut finanssilaitokset hoitavat 

asiakassuhteita ja soveltavat huolellisuusmenettelyjä tilinhoitajan ominaisuu-

dessa. Suomessa katsotaan, että tällaisissa tilanteissa tiliä ylläpitää tilinhoita-

jayhteisö eikä arvopaperikeskuksen katsota tällöin olevan velvollinen huolelli-

suusmenettelyiden ja raportoinnin osalta. Tilinhoitajan roolissa arvopaperikes-

kuksen katsotaan ylläpitävän tilejä. 

 

Finanssilaitoksella, joka ylläpitää tilejä, ei välttämättä saa automaattisesti kaik-

kia raportointiin tarvittavia tietoja. Suomessa esimerkiksi säilyttäjäpankki ei 

välttämättä aina saa itselleen automaattisesti tarvittavia tilin perusteella mak-

settavia suorituksia (osinko, korko, luovutus- ja lunastushinta ja muut tuotot). 

Finanssilaitoksen on järjestettävä toimintansa niin, että se saa lain edellyttämät 

tiedot. Finanssilaitoksen täytyy siis sopimuksin tai muutoin varmistaa, että se 

saa tilinhaltijalta, arvopaperivälittäjältä tai muulta taholta lain edellyttämät tiedot 

raportointia varten. Mikäli muu lainsäädäntö tai pakottava syy poikkeuksellisesti 

estää vaadittujen tietojen saamisen, finanssilaitoksen on otettava yhteys Vero-

hallintoon lisäohjeistuksen saamiseksi. 

 

Käytännössä voi esiintyä tilanteita, joissa samoja varoja ylläpidetään samanai-

kaisesti usealla saman henkilön tilillä. Tällöin varat ja niiden perusteella saadut 

tulot voivat tulla raportoiduksi useaan kertaan. Samojen varojen useaan ker-

taan raportointi Suomesta ei ole standardin eikä direktiivin tarkoitus. Tämän 

vuoksi finanssilaitokset voivat halutessaan sopia, että yksi niistä raportoi tiedot 

kaikkien puolesta. On kuitenkin huomattava, että jokainen finanssilaitos vastaa 

itse siitä, että vaaditut tiedot on raportoitu Suomessa asianmukaisesti. Finans-

silaitoksen on kyettävä Verohallinnon vaatiessa osoittamaan, että tiedot on 

raportoitu asianmukaisesti, myös tilanteissa, joissa raportoinnin on tehnyt joku 

muu sen puolesta. Tällaisissa tilanteissa suositeltava menettely on, että rapor-

tointi tapahtuu samalla tavalla kuin ko. varojen ja tapahtumien raportointi teh-

dään tilinhaltijalle. 
 
 
C kohdan 2 alakohta – Talletustili 

 
C kohdan 2 alakohdan mukaan talletustili käsittää yritys-, sekki-, säästö-, mää-

räaikais- tai säästökassatilin, tai tilin, josta on todisteena talletus-, säästökassa-

, sijoitus- tai velkasertifikaatti tai -asiakirja tai muu samanlainen asiakirja, ja jota 

finanssilaitos ylläpitää säännönmukaisen pankki- tai samanlaisen liiketoimin-
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nan rajoissa. Talletustili käsittää myös määrän, joka vakuutusyhtiöllä on taatun 

investointisopimuksen tai koron maksamista tai hyvittämistä määrälle koskevan 

samanlaisen sopimuksen perusteella. 

 

Tiliä, josta on todisteena säästökirja, pidetään yleensä talletustilinä. Kuten 

edellä mainitaan (ks. kohta Finanssivarat), siirtokelpoisia velkakirjalainoja, jois-

ta käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla tai OTC-markkinoilla ja joita jae-

taan finanssilaitosten kautta ja pidetään niissä, ei kuitenkaan yleensä pidetä 

talletustileinä vaan finanssivaroina. 

 
C kohdan 3 alakohta – Säilytystili 

 
C kohdan 3 alakohdan mukaan säilytystili on toisen henkilön hyväksi tarkoitettu 

tili (muu kuin vakuutus- tai elinkorkosopimus), jossa pidetään finanssivaroja. 

 

Säilytystili muodostuu myös tilanteissa, joissa finanssilaitos hallinnoi esimerkik-

si johdannaisia vastapuolena olevan asiakkaan lukuun. Säilytystiliä ei yleensä 

muodostu, mikäli finanssilaitoksen rooli on pelkästään johdannaissopimuksen 

tai muun sopimuksen vastapuolena toimiminen. 

 

Käteisarvovakuutussopimusta tai elinkorkosopimusta ei pidetä säilytystilinä, 

mutta ne voivat olla säilytystilillä pidettyjä varoja. Vakuutuksenantajan tulee 

tarvittaessa ilmoittaa säilytyslaitokselle käteisarvovakuutussopimuksen pää-

oma/takaisinostoarvo säilytyslaitoksen raportointia varten. 

 

Säilytystilin osalta on huomattava, että siltä on raportoitava tilille maksettujen 

tuottojen lisäksi myös tilillä säilytettyjen varojen perusteella muualle kuin kysei-

selle tilille maksetut tuotot. Esimerkiksi säilytystilillä säilytettyjen osakkeiden 

luovutushinnat ja osingot on raportoitava säilytystilin perusteella maksettuina 

tuottoina, vaikka ne maksettaisiin tilinhaltijan talletustilille. Talletustililtä on ra-

portoitava ainoastaan sille maksetut ja hyvitetyt korot. 
 
C kohdan 4 alakohta – Omapääomaosuus 

 
Omapääosuuden määritelmä koskee erityisesti yhtymä- ja trustiosuuksia. Sel-

laisen yhtymän osalta, joka on finanssilaitos, omapääomaosuudella tarkoite-

taan pääoma- tai tulo-osuutta yhtymästä. Sellaisen trustin osalta, joka on fi-

nanssilaitos, omapääomaosuuden katsotaan olevan jokaisella henkilöllä, jota 

käsitellään koko trustin tai sen osan asettajana tai edunsaajana, tai jokaisella 
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muulla luonnollisella henkilöllä, joka viime kädessä tosiasiallisesti kontrolloi 

trustia. Samat säännöt, jotka koskevat trustia, joka on finanssilaitos, koskevat 

oikeudellista järjestelyä, joka on vastaava tai samanlainen kuin trusti, tai säätiö-

tä, joka on finanssilaitos. 

 

C kohdan 4 alakohdan mukaan raportoitavaa henkilöä on käsiteltävä ulkomai-

sen trustin edunsaajana, jos raportoitavalla henkilöllä on oikeus saada suoraan 

tai välillisesti (esimerkiksi nimellisomistajan kautta) pakollinen voitonjako tai 

hän voi suoraan tai välillisesti saada harkinnanvaraisen voitonjaon trustista. 

Tätä sovellettaessa edunsaajaa, joka voi saada harkinnanvaraisen voitonjaon 

trustista, pidetään trustin edunsaajana vain, jos kyseinen henkilö saa voitonja-

on (eli voitonjako on maksettu tai on se maksettava) kalenterivuoden tai muun 

asianmukaisen raportointijakson aikana. Sama koskee raportoitavan henkilön 

pitämistä sellaisen oikeudellisen järjestelyn edunsaajana, joka on vastaava tai 

samanlainen kuin trusti tai säätiö. 

 

Mikäli omapääomaosuuksia hallitsee säilytyslaitos, se on vastuussa raportoin-

nista sijoitusyksikön sijaan, esimerkiksi seuraavasti: 

 

Raportoitavalla henkilöllä A on sijoitusrahaston L osuuksia. A on antanut osuu-

det säilytyksenhoitajan y haltuun (ja osuudet on merkitty y:n nimiin A:n lukuun). 

Sijoitusrahasto L on sijoitusyksikkö, ja sen näkökulmasta sen osuudet ovat 

finanssitilejä (eli investointiyksikön omapääomaosuuksia). L:n on kohdeltava 

säilytyksenhoitajaa y tilinhaltijanaan. Sijoitusrahaston L ei tarvitse raportoida 

kyseisistä osuuksista, koska y on finanssilaitos (eli säilytyslaitos), eivätkä fi-

nanssilaitokset ole raportoitavia henkilöitä. Säilytyksenhoitaja y:n hallussa ole-

vat A:n osuudet ovat säilytystilillä pidettäviä finanssivaroja. Säilytyslaitoksena y 

on vastuussa niitä osuuksia koskevasta raportoinnista, jotka A on antanut sen 

haltuun. 

 

 
C kohdan 5–8 alakohta – Vakuutus- ja elinkorkosopimukset 

 
C kohdan 5–8 alakohta sisältää erilaisiin vakuutustuotteisiin liittyviä määritel-

miä: vakuutussopimus, elinkorkosopimus, käteisarvovakuutussopimus ja kä-

teisarvo. Käsitteitä vakuutussopimus ja käteisarvo tarvitaan käteisarvovakuu-

tussopimuksen soveltamisalan määrittelyyn, mutta vain sopimus, joka on kä-

teisarvovakuutussopimus tai elinkorkosopimus, voi olla finanssitili. 
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C kohdan 6 alakohdan mukaan elinkorkosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, 

jonka mukaan vakuutuksenantaja suostuu suorittamaan maksuja sellaisen jak-

son ajan, joka kokonaan tai osittain määräytyy yhden tai useamman luonnolli-

sen henkilön elinajan odotteen perusteella. Käsite kattaa myös sopimuksen, 

jonka katsotaan olevan elinkorkosopimus sen valtion lain, säädöksen tai käy-

tännön mukaan, jossa sopimus annettiin, ja jonka mukaan antaja suostuu suo-

rittamaan maksuja vuosien pituisen määräajan aikana. 

 

C kohdan 5 alakohdan mukaan vakuutussopimuksella tarkoitetaan sopimusta 

(muuta kuin elinkorkosopimusta), jonka mukaan vakuutuksenantaja suostuu 

maksamaan määrän, kun toteutuu määritelty vakuutustapahtuma, kuten kuo-

lemantapaus-, sairastumis-, onnettomuus-, vastuu- tai omaisuusriski. Kuten C 

kohdan 7 alakohdassa tarkennetaan, käteisarvovakuutussopimuksella tarkoite-

taan vakuutussopimusta (muuta kuin kahden vakuutusyhtiön välistä korvausta 

koskevaa jälleenvakuutussopimusta), jolla on käteisarvo. 

 

C kohdan 8 alakohdan mukaan käteisarvo tarkoittaa suurempaa seuraavista: 

 määrä, jonka vakuutuksenottaja on oikeutettu saa-
maan sopimusta lunastettaessa tai irtisanottaessa 
(määritettynä ilman vähennystä lunastukseen tai va-
kuutuslainaan liittyvän maksun osalta), ja 

 määrä, jonka vakuutuksenottaja voi lainata sopimuk-
sen perusteella tai sopimukseen liittyen (esimerkiksi 
panttaamalla vakuudeksi). Käsite käteisarvo ei kui-
tenkaan käsitä määrää, joka on vakuutussopimuksen 
mukaan maksettava: 
 
o yksinomaan kuolemanvaravakuutussopimuksen 

nojalla vakuutetun henkilön kuolemasta johtuen; 
 

o henkilövahinko- tai sairausetuutena tai muuna 
etuutena, joka antaa korvauksen vakuutustapah-
tuman toteutuessa syntyvästä taloudellisesta me-
netyksestä; 

 
o vakuutussopimuksen (muu kuin sijoitussidonnai-

nen henkivakuutus tai elinkorkosopimus) mukaan 
aikaisemmin maksetun vakuutusmaksun palau-
tuksena (vähennettynä vakuutusmaksukuluilla oli-
pa ne tosiasiallisesti määrätty tai ei) sen johdosta, 
että sopimus perutaan tai irtisanotaan, riskialttius 
alenee vakuutussopimuksen voimassaoloaikana, 
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tai palautuksena, joka syntyy, kun maksu määrite-
tään uudelleen tiliöinti- tai muun samanlaisen vir-
heen oikaisemisen johdosta; 

 
o vakuutuksenottajan osinkona (muu kuin irtisano-

misen yhteydessä maksettava osinko) edellyttäen, 
että osinko liittyy vakuutussopimukseen, jonka 
mukaan maksetaan ainoastaan C kohdan 8 ala-
kohdan b alakohdassa kuvatut etuudet; tai 

 
o sellaisesta vakuutussopimuksesta maksetun en-

nakkovakuutusmaksun tai vakuutusmaksutalle-
tuksen palautuksena, jonka vakuutusmaksu on 
maksettava ainakin vuosittain, jos ennakkovakuu-
tusmaksun tai vakuutusmaksutalletuksen määrä ei 
ole suurempi kuin sopimuksen mukaan maksetta-
va seuraava vuosittainen vakuutusmaksu. 

 
C kohdan 8 alakohdan mukaan käteisarvo ei käsitä määrää, joka on vakuutus-

sopimuksen mukaan maksettava henkilövahinko- tai sairausetuutena tai muu-

na etuutena, joka antaa korvauksen vakuutustapahtuman toteutuessa synty-

västä taloudellisesta menetyksestä. Muu etuus ei käsitä etuuksia, jotka on 

maksettava sijoitussidonnaisen vakuutussopimuksen perusteella. Sijoitussi-

donnainen vakuutussopimus tarkoittaa vakuutussopimusta, jonka mukaan 

etuuksia, vakuutusmaksuja ja sopimuksen kattamaa aikaa säädellään sopi-

mukseen liittyvien varojen sijoituksen tuoton tai markkina-arvon mukaisiksi. 

 

 

C kohdan 8 alakohdan a ja c alakohdan mukaan käteisarvo ei käsitä määriä, 

jotka on maksettava sijoitussidonnaisen kuolemanvaravakuutussopimuksen 

perusteella. C kohdan 8 alakohdan c alakohdan mukaan se ei myöskään käsitä 

sijoitussidonnaista elinkorkosopimusta. 

 

Sijoitussidonnainen kuolemanvaravakuutussopimus on vakuutussopimus, joka 

 

 on sijoitussidonnainen vakuutussopimus; ja 
 on kuolemanvaravakuutussopimus. 

 
Kuolemanvaravakuutussopimus on vakuutussopimus, jonka nojalla vakuutuk-

senantaja suostuu vastiketta vastaan maksamaan tietyn määrän yhden tai 

useamman henkilön kuolemasta johtuen. Sopimus ei ole muu kuin kuoleman-

varavakuutussopimus, vaikka sen perusteella suoritettaisiin yksi tai useampi 
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maksu (esimerkiksi elämänvara- ja työkyvyttömyysetuudet) kuolemantapaus-

korvauksen lisäksi. 

 

Sijoitussidonnainen elinkorkosopimus on elinkorkosopimus, joka  

 

 on sijoitussidonnainen elinkorkosopimus; ja 
 on elinkorkosopimus. 

 
Käteisarvo ei käsitä vakuutuksenottajan osinkoa, joka täyttää kaikki C kohdan 

8 alakohdan d alakohdan vaatimukset. Vakuutuksenottajan osinko tarkoittaa 

osinkoa tai vastaavaa voitonjakoa vakuutuksenottajille heidän toimiessaan täs-

sä ominaisuudessaan, mukaan lukien: 

 

 maksettu tai hyvitetty määrä (mukaan lukien etuuksi-
en korottaminen), jos määrää ei ole määritelty sopi-
muksessa vaan se riippuu vakuutusyhtiön arviosta tai 
johdon harkinnasta; 
 

 vähennys, joka koskee vakuutusmaksua, joka vähen-
nystä lukuun ottamatta on maksettava; ja 
 

 arvion perusteella maksettava palautus tai hyvitys, jo-
ka perustuu yksinomaan arvioon maksettavista kor-
vauksista sopimuksen tai asianomaisen ryhmän osal-
ta. 

 
Vakuutuksenottajan osinko ei voi ylittää sopimuksen nojalla aikaisemmin mak-

settuja vakuutusmaksuja, vähennettynä sopimuksen voimassaolon aikaisten 

vakuutusmaksujen ja kuluveloitusten summalla (olipa ne tosiasiallisesti määrät-

ty tai ei) ja sopimuksen mukaisesti maksettujen tai hyvitettyjen aikaisempien 

osinkojen yhteismäärällä. 

 

Vakuutuksenottajan osinko ei sisällä määrää, joka on luonteeltaan korkoa, joka 

maksetaan tai hyvitetään sopimuksen haltijalle siltä osin kuin kyseinen määrä 

ylittää vähimmäiskoron, joka on hyvitettävä sopimuksen arvojen perusteella 

paikallisen lainsäädännön mukaisesti. 

 

Mikrovakuutussopimuksia, joilla ei ole käteisarvoa (mukaan lukien nollaa vas-

taava käteisarvo), ei pidetä käteisarvovakuutussopimuksina. Vakuutuspaketti-

tuotteita, kuten suppealle joukolle suunnattuja kuolemanvaravakuutussopimuk-

sia, pidetään yleensä käteisarvovakuutussopimuksina. Vakuutuspakettituote 
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käsittää vakuutussopimuksen, jonka varoja pidetään finanssilaitoksen ylläpitä-

mällä tilillä ja jota hallinnoidaan henkilökohtaisen sijoitusstrategian mukaisesti 

tai sopimuksen vakuutuksenottajan, omistajan tai edunsaajan hallinnan tai vai-

kutusvallan alaisena. 
 
C kohdan 9–16 alakohta – Aiemmat ja uudet tilit, aiemmat ja uudet henki-

lö- ja yksikkötilit 
 
C kohdan 9–16 alakohta sisältää finanssitilien luokat, jotka määritellään avaa-

misajankohdan, tilinhaltijan sekä saldon tai arvon mukaan: aiempi tili, uusi tili, 

aiempi henkilötili, uusi henkilötili, aiempi yksikkötili, vähäarvoinen tili, suuriar-

voinen tili ja uusi yksikkötili. 

 

Finanssitili luokitellaan ensinnäkin avaamispäivämäärän mukaan. Näin ollen 

finanssitili voi olla joko aiempi tili tai uusi tili. 

 

Aiemmalla tilillä tarkoitetaan: 

 

 Raportoivan finanssilaitoksen 31.12.2015 ylläpitämää 
finanssitiliä. 
 

 Tilinhaltijan mitä tahansa finanssitiliä riippumatta päi-
västä, jona tili on avattu, jos seuraavat ehdot täytty-
vät: 
 
o Tilinhaltijalla on raportoivassa finanssilaitoksessa 

(tai lähiyksikössä, joka sijaitsee samassa valtios-
sa kuin raportoiva finanssilaitos) myös finanssitili, 
joka on aiempi tili C kohdan 9 alakohdan a ala-
kohdan nojalla; 

 
o Raportoiva finanssilaitos (ja tilanteen mukaan lä-

hiyksikkö, joka sijaitsee samassa valtiossa kuin 
raportoiva finanssilaitos) käsittelee kumpaakin 
edellä mainittua finanssitiliä ja muita tilinhaltijan 
finanssitilejä, joita käsitellään aiempina tileinä tä-
män C kohdan 9 alakohdan b alakohdan mukai-
sesti, yhtenä finanssitilinä VII jakson A kohdassa 
esitettyjen tiedonsaantivaatimusten täyttämiseksi 
ja finanssitilien saldon tai arvon määrittämiseksi 
sovellettaessa tilien kynnysmääriä; 

 
o sellaisen finanssitilin osalta, johon sovelletaan ra-

hanpesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista 
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koskevia menettelyjä (AML/KYC), raportoivan fi-
nanssilaitoksen sallitaan toteuttaa kyseiset menet-
telyt finanssitilin osalta käyttämällä C kohdan 9 
alakohdan a alakohdassa kuvattuja, aiempien tili-
en osalta sovellettuja rahanpesun estämistä tai 
asiakkaan tunnistamista koskevia menettelyjä; ja 

 
o Finanssitilin avaaminen ei edellytä, että tilinhaltija 

toimittaa uusia lisätietoja tai muutettuja asiakas-
tietoja muutoin kuin yhteisen tietojenvaihtostan-
dardin soveltamista varten. 

 
Uusia, lisättyjä tai muutettuja asiakastietoja edellytetään todennäköisesti esi-

merkiksi silloin, kun tilinhaltija, joka tällä hetkellä pitää vain talletustiliä, avaa 

säilytystilin (koska tilinhaltijalta edellytetään usein riskiprofiiliinsa liittyvien tieto-

jen antamista), tai kun tilinhaltija tekee uuden vakuutussopimuksen. Asiakas-

tiedoiksi ei lasketa pelkkää finanssitilin ehtojen hyväksymistä tai luottoluokituk-

sen antamista. 

 

Esimerkiksi, jos finanssilaitoksella on C kohdan 9 alakohdan b alakohdan ii 

alakohdan mukaisesti syy tietää, että tilinhaltijalle annettu asema on yhden 

finanssitilin osalta virheellinen, sillä on syy tietää, että kaikille muillekin tilinhalti-

jan finanssitileille annettu asema on virheellinen. Jos taas tilin saldolla tai arvol-

la on merkitystä, kun mitä tahansa tilin kynnysarvoa sovelletaan yhteen tai 

useampaan finanssitiliin, raportoivan finanssilaitoksen on yhdistettävä kaikkien 

tällaisten finanssitilien saldo tai arvo. 

 

Aiempi tili ja uusi tili määritellään tilinhaltijan tyypin perusteella. Aiempi tili voi 

olla joko aiempi henkilötili tai aiempi yksikkötili, ja uusi tili voi olla joko uusi hen-

kilötili tai uusi yksikkötili. Käsitteet määritellään C kohdan 11–13 ja 16 alakoh-

dassa. 

 

Aiempi henkilötili jaetaan eri luokkiin sen perusteella, ylittääkö sen saldo tai 

arvo 1 000 000 USD. Aiempi henkilötili voi olla joko vähäarvoinen tili tai suu-

riarvoinen tili. C kohdan 14 ja 15 alakohdassa määritellään nämä käsitteet seu-

raavasti: 
 

 vähäarvoisella tilillä tarkoitetaan aiempaa henkilötiliä, 
jonka kokonaissaldo tai -arvo ei ylitä 1 000 000 USD 
31.12.2015. 
 

 suuriarvoisella tilillä tarkoitetaan aiempaa henkilötiliä, 



128 / 157 
 

 

jonka kokonaissaldo tai -arvo ylittää 1 000 000 USD 
31.12.2015 tai 31.12. minä tahansa myöhempänä 
vuonna. 

 
Sen jälkeen kun tilistä on tullut suuriarvoinen tili, sen asema säilyy sulkemis-

päivään saakka, eikä sitä voida enää pitää vähäarvoisena tilinä. 

 
C kohdan 17 alakohta – Muu kuin finanssitili 

 
C kohdan 17 alakohta sisältää muiden kuin finanssitilien (eli tilien, jotka eivät 

ole finanssitilejä ja joita raportointivaatimus ei koske) luokat, joita ovat: 

 eläketilit; 
 ei-eläketilit, joiden verokohtelu on edullinen; 
 määräaikaiset kuolemanvaravakuutussopimukset; 
 kuolinpesien tilit; 
 sulkutilit; 
 talletustilit palauttamattomien liikamaksujen seurauk-

sena; ja 
 vähäisen riskin muut kuin finanssitilit (ei Suomessa). 

 
 
Sen määrittämiseksi, täyttääkö tili kaikki vaatimukset, jotka kuuluvat tiettyyn 

muun kuin finanssitilin luokkaan, raportoivan finanssilaitoksen on käytettävä 

hallussaan olevia tietoja (mukaan lukien rahanpesun estämistä tai asiakkaan 

tunnistamista koskevan menettelyn (AML/KYC) mukaisesti kerätyt tiedot) tai 

julkisesti saatavilla olevia tietoja, joiden avulla se voi kohtuudella määrittää, 

että tili on muu kuin finanssitili. Käytännössä raportoivan finanssilaitoksen, joka 

ylläpitää vain muita kuin finanssitilejä, on annettava Suomessa nollailmoitus. 

 

Eläketilit 

 
Eläketili voi olla muu kuin finanssitili, jos se täyttää kaikki C kohdan 17 alakoh-

dan a alakohdassa mainitut vaatimukset. Nämä vaatimukset on täytettävä sen 

valtion lainsäädännön mukaisesti, jolla tiliä ylläpidetään. Vaatimukset ovat seu-

raavat: 
 

 tili on sääntelyn alainen; 
 

 tilin verokohtelu on edullinen; 
 

 tilin osalta edellytetään vuosittaista tietojen raportoin-
tia veroviranomaisille; 
 

 nostojen ehtona on erityisen eläkeiän saavuttaminen, 
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työkyvyttömyys tai kuolema, tai ennen näitä erityisiä 
tapahtumia tehtyihin nostoihin sovelletaan rangais-
tuksia; ja 
 

 joko vuosimaksut on rajoitettu 50 000 USD:iin tai vä-
hempään tai tilille elinaikana suoritettavat enimmäis-
maksut on rajoitettu 1 000 000 USD:iin tai vähem-
pään, lukuun ottamatta jälleenrahoituksia. 

C kohdan 17 alakohdan a alakohdan iii alakohdassa edellytettävä tietojen ra-

portoinnin ajankohta ja tapa eivät ole ratkaisevia sen kannalta, täyttääkö tili C 

kohdan 17 alakohdan a alakohdan iii alakohdan vaatimukset. 

 

Ei-eläketilit, joiden verokohtelu on edullinen 
 
Ei-eläketili voi olla muu kuin finanssitili, jos se täyttää kaikki C kohdan 17 ala-

kohdan b alakohdassa mainitut vaatimukset. Nämä vaatimukset on täytettävä 

sen valtion lainsäädännön mukaisesti, jolla tiliä ylläpidetään. Vaatimukset ovat 

seuraavat: 

 
 tili on sääntelyn alainen, ja jos kyseessä on sijoitus-

väline, sillä käydään säännöllisesti kauppaa vakiintu-
neilla arvopaperimarkkinoilla; 
 

 tilin verokohtelu on edullinen; 
 

 nostojen ehtona on erityisten kriteerien täyttäminen, 
tai ennen näiden kriteerien täyttymistä tehtyihin nos-
toihin sovelletaan rangaistuksia; ja 
 

 vuosittaiset enimmäismaksut on rajoitettu 50 000 
USD:iin tai vähempään, lukuun ottamatta jälleenra-
hoituksia. 

 
Määräaikaiset kuolemanvaravakuutussopimukset 

 
Henkivakuutussopimus, jonka kattama jakso loppuu ennen kuin vakuutettu 

luonnollinen henkilö saavuttaa 90 vuoden iän, voi olla muu kuin finanssitili, 

edellyttäen, että sopimus täyttää kaikki C kohdan 17 alakohdan c alakohdassa 

mainitut edellytykset. Kuten edellä olevassa 77 kohdassa mainitaan, kuole-

manvaravakuutussopimus on vakuutussopimus, jonka nojalla vakuutuksenan-

taja suostuu vastiketta vastaan maksamaan tietyn määrän yhden tai useam-

man henkilön kuolemasta johtuen. 
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Kuolinpesien tilit 

 
C kohdan 17 alakohdan d alakohdan mukaan tili, jota pitää yksinomaan kuolin-

pesä, voi olla muu kuin finanssitili. Edellytyksenä on kopio vainajan testamen-

tista tai kuolintodistuksesta. Suomalaisen henkilön osalta riittävänä pidetään 

myös Väestörekisterikeskuksesta saatua tietoa henkilön kuolemasta. 

 

Tätä vapautusta on tulkittava samalla tavalla kuin rahanpesun estämistä tai 

asiakkaan tunnistamista koskevat menettelyt (AML/KYC) edellyttävät. Toisin 

sanoen, finanssilaitoksen on tutkittava ja tunnistettava kuolinpesän edunsaajat 

siinä vaiheessa, kun muu säännöstö sitä edellyttää. Kyse ei ole enää vapaute-

tusta yksinomaan kuolinpesän pitämästä tilistä, vaan yksikkötilistä, joka on 

tutkittava, tunnistettava ja raportoitava yksikkötilin vaatimusten mukaisesti. 

Suomen verolainsäädännön mukaisesti jakamattoman kuolinpesän tiliä käsitel-

lään yksikkötilinä ja tilinhaltijan muutos on tässä ohjeessa tarkoitettu olosuhtei-

den muutos. 

 

Käytännössä siis silloin, kun finanssilaitoksen on kerättävä kuolinpesän osak-

kaiden tiedot muun lainsäädännön velvoittamana, on sen noudatettava asiak-

kaan tutkimis- ja tunnistamismenettelyn osalta olosuhteiden muutostilanteita 

koskevia menettelyjä. Finanssilaitos voi niin valitessaan täyttää tutkimis- ja 

tunnistamisvelvoitteensa myös aiemman tilin osalta pyytämällä asiakkaalta 

muun lainsäädännön vaatimien tietojen keräämisen yhteydessä tarvittavat tie-

dot kuolinpesän osakkaista (yleensä lisätietona osakkaan verotuksellinen 

asuinvaltio ja verotunniste). 
 
 
Sulkutilit 
 
C kohdan 17 alakohdan e alakohdassa viitataan yleisesti tileihin, joilla kolmas 

osapuoli pitää rahaa liiketoimintaosapuolten puolesta (esimerkiksi sulkutilit). 

Nämä tilit voivat olla muita kuin finanssitilejä, jos ne perustetaan seuraavissa 

yhteyksissä: 
 

 tuomioistuimen määräys tai tuomio 
 

 kiinteän tai irtaimen omaisuuden myynti, vaihto tai 
vuokraus, edellyttäen, että tili täyttää kaikki C kohdan 
17 alakohdan e alakohdan ii alakohdassa mainitut 
vaatimukset 
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 kiinteällä omaisuudella turvatun lainan myöntävän f i-
nanssilaitoksen velvollisuus varata osa maksusta yk-
sinomaan mahdollistamaan kiinteään omaisuuteen 
myöhemmin liittyvien verojen tai vakuutuksen mak-
saminen 
 

 finanssilaitoksen velvollisuus yksinomaan mahdollis-
taa verojen maksaminen myöhempänä ajankohtana. 

 
 
Talletustilit palauttamattomien liikamaksujen seurauksena 

 
Raportoivan finanssilaitoksen, joka ei täytä kvalifioidun luottokorttien liikkeelle-

laskijan vaatimuksia, vaan vastaanottaa talletuksia, kun asiakas suorittaa 

erääntyneen debetsaldon ylittävän maksun luottokortin tai uusiutuvan luottoli-

miittitilin osalta, ei silti tarvitse raportoida talletustilistä, joka täyttää muun kuin 

finanssitilin vaatimukset C kohdan 17 alakohdan f alakohdan mukaisesti. Tämä 

alakohta edellyttää seuraavaa: 
 

 tili on olemassa yksinomaan siitä syystä, että asiakas 
suorittaa erääntyneen debetsaldon ylittävän maksun 
luottokortin tai uusiutuvan luottolimiittitilin osalta eikä 
liikamaksua palauteta asiakkaalle välittömästi; ja 
 

 1.1.2016 alkaen tai sitä ennen finanssilaitos toteuttaa 
toimintaperiaatteet ja menettelyt joko estääkseen 
asiakasta suorittamasta 50 000 USD suuremman lii-
kamaksun tai varmistaakseen, että jokainen 50 000 
USD suurempi liikamaksu (ja erääntynyt debetsaldo 
kortin osalta), soveltaen kummassakin tapauksessa 
VII jakson C kohdassa esitettyjä sääntöjä valuutan-
muunnoksesta, palautetaan asiakkaalle 60 kalenteri-
päivän kuluessa. Tätä sovellettaessa asiakkaan li i-
kamaksu ei viittaa saataviin riidanalaisten maksujen 
osalta mutta käsittää saatavat, jotka ovat seurausta 
tavarapalautuksista. 

 
 
Vähäisen riskin muut kuin finanssitilit 

 
Suomessa ei ole C kohdan 17 alakohdan g alakohdan mukaisia vähäisen riskin 

tilejä. 
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D kohta – Raportoitava tili 

 

D kohta sisältää raportoitavan tilin määritelmän ja kaikkien muiden sellaisten 

käsitteiden määritelmät, jotka ovat merkityksellisiä sen määrittämiseksi, onko 

tili raportoitava tili. 
 
D kohdan 1 alakohta – Raportoitava tili 

 
D kohdan 1 alakohdan mukaan raportoitavalla tilillä tarkoitetaan tiliä, jota pitää 

yksi tai useampi raportoitava henkilö tai passiivinen ei-finanssiyksikkö, jossa on 

yksi tai useampi kontrolloiva henkilö, joka on raportoitava henkilö, edellyttäen, 

että se on tunnistettu raportoitavaksi tiliksi II–VII jaksossa kuvattujen huolelli-

suusmenettelyjen mukaisesti. 

 

D kohdan 2 ja 3 alakohta – Raportoitava henkilö ja raportoitavassa valti-

ossa oleva henkilö 

 

Raportoitavassa valtiossa oleva henkilö 

 

Suomessa raportoitavana valtiona pidetään muuta valtiota kuin Suomea. Fi-

nanssilaitoksen on tutkittava, mikä on ulkomaisen tilinhaltijan asuinvaltio. Tul-

kinta perustuu tilinhaltijan asuinvaltion lainsäädäntöön. 

 

Yleisenä sääntönä on, että luonnollinen henkilö tai yksikkö on raportoitavassa 

valtio oleva henkilö, jos hänen tai sen asuinpaikka on raportoitavassa valtiossa 

kyseisen valtion verolakien mukaisesti. Poikkeuksena tähän sääntöön yksikön, 

jolla ei ole asuinvaltiota (esimerkiksi koska se sivuutetaan verotuksessa), 

asuinvaltiona pidetään sitä valtiota, jolla sen toimiva johto sijaitsee). 

 

Kansallisissa lainsäädännöissä kohdellaan yhtymiä (mukaan lukien komman-

diittiyhtiöitä) eri tavoin. Joissakin valtioissa yhtymiä kohdellaan verotettavina 

yksikköinä (joskus jopa yrityksinä), kun taas joissakin valtioissa on käytössä 

lähestymistapa, jota voidaan nimittää verotuksessa sivuuttamiseksi, ja sen no-

jalla yhtymää ei oteta huomioon verotuksessa. Jos yhtymää kohdellaan yrityk-

senä ja sitä verotetaan vastaavasti, sen kotipaikkana pidetään yleensä yhty-

män verotuksen suorittavaa raportoitavaa valtiota. Jos kuitenkin yhtymä on 

verotuksessa ns. läpivirtausyksikkö eikä se ole verovelvollinen sijaintivaltios-

saan, ei ko. valtiota katsota sen verotukselliseksi asuinvaltioksi. 
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D kohdan 3 alakohdan mukaan yksikön, kuten yhtymän, kommandiittiyhtiön tai 

vastaavan oikeudellisen järjestelmän, jolla ei ole verotuksellista kotipaikkaa, 

kotipaikkana pidetään valtiota, jolla sen toimiva johto sijaitsee. Oikeushenkilöä 

tai oikeudellista järjestelyä pidetään yhtymän ja kommandiittiyhtiön kanssa sa-

mankaltaisena, jos sitä ei kohdella raportoitavassa valtiossa verotettavana yk-

sikkönä kyseisen valtion verolainsäädännön nojalla. Päällekkäisen raportoinnin 

välttämiseksi (ottaen huomioon käsitteen kontrolloivat henkilöt laaja sovelta-

misala trustien osalta) trustia, joka on passiivinen ei-finanssiyksikkö, ei kuiten-

kaan voida pitää samankaltaisena oikeudellisena järjestelynä. 

 

Toimivan johdon sijainti on paikka, jossa tosiasiallisesti tehdään keskeiset hal-

linnolliset ja kaupalliset päätökset, jotka ovat välttämättömiä yksikön liiketoimin-

takokonaisuuden harjoittamiseksi. Toimivan johdon sijainnin määrittäminen 

edellyttää kaikkien olennaisten seikkojen ja olosuhteiden tarkastelemista. Yksi-

köllä voi olla enemmän kuin yksi johdon sijaintipaikka, mutta sillä voi olla vain 

yksi toimivan johdon sijaintipaikka. 

 

Raportoitavassa valtiossa olevalla henkilöllä tarkoitetaan myös raportoitavassa 

valtiossa asuneen henkilön kuolinpesää. Kuten edellä mainitaan, kuolinpesän 

merkitystä määriteltäessä on otettava huomioon kunkin valtion erityissäännöt 

oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämisestä ja periytymisestä kuolemantapauk-

sessa (esimerkiksi yleisseuraanto). 
 
Raportoitava henkilö 

 

D kohdan 2 alakohdan mukaan raportoitava henkilö on raportoitavan valtion 

henkilö, joka on muu kuin: 

 
 yhtiö, jonka osakkeilla käydään säännöllisesti kaup-

paa yksillä tai useammilla vakiintuneilla arvopaperi-
markkinoilla; 

 yhtiö, joka on edellä kuvatun yhtiön lähiyhtiö; 
 julkisen vallan yksikkö; 
 kansainvälinen järjestö; 
 keskuspankki; tai 
 finanssilaitos. 

 
Osakkeilla katsotaan käytävän säännöllisesti kauppaa, jos kaupankäynti on 

merkityksellistä ja jatkuvaa.  
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Osakkeilla käydään merkityksellisesti ja jatkuvaa kauppaa, jos  

 yhtiön jokaisen osakeluokan osalta tehdään kauppoja 
muuten kuin vähäisessä määrin yksillä tai useammilla 
vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla vähintään 60 
pankkipäivänä edeltävän kalenterivuoden aikana; ja  

 jokaisen tällaisen luokan osakkeiden, joilla käydään 
kauppaa tällaisilla markkinoilla, kokonaismäärä edel-
tävän vuoden aikana on vähintään 10 prosenttia ky-
seisen luokan liikkeellä olevien osakkeiden keskimää-
räisestä lukumäärästä edeltävän kalenterivuoden ai-
kana. 

 

Vakiintuneet arvopaperimarkkinat puolestaan tarkoittavat virallisesti tunnustet-

tua ja markkina-alueen julkisen vallan edustajan valvomaa vaihtoa, jolla on 

merkityksellinen vuosittainen vaihdettujen osakkeiden arvo. 

 

Osakeluokan katsotaan yleensä vastaavan vaatimusta säännöllisestä kaupan-

käynnistä kalenterivuoden aikana, jos osakkeilla käydään kauppaa kyseisen 

vuoden aikana vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla ja ne ovat pörssissä mark-

kinatakaustoimintaa harjoittavien meklareiden säännöllisesti noteeraamia. 

Meklari harjoittaa markkinatakaustoimintaa pörssissä vain, jos hän säännön-

mukaisen liiketoiminnan rajoissa säännöllisesti ja aktiivisesti tarjoutuu osta-

maan ja tosiasiallisesti ostaa osakkeita asiakkailta ja myy niitä asiakkaille, jotka 

eivät ole sukua hänelle. 

 

Vaihdannan vuosittaista vaihdettujen osakkeiden arvoa pidetään merkitykselli-

senä, jos sen vuosittainen vaihdettujen (tai edeltäjän vaihtamien) osakkeiden 

arvo ylittää 1 000 000 000 USD jokaisena määrittelyn perustana olevaa kalen-

terivuotta välittömästi edeltävänä kolmena kalenterivuonna. Jos vaihdannalla 

on enemmän kuin yksi markkinatason luokka, jossa osake voi olla erikseen 

listattuna tai kaupankäynnin kohteena, jokaista luokkaa on kohdeltava erillise-

nä vaihdantana. 

 

D kohdan 2 alakohdan vi alakohdan mukaan raportoitava henkilö ei käsitä fi-

nanssilaitoksia, koska ne hoitavat raportoinnin itse tai niillä katsotaan muuten 

olevan pieni riski siitä, että niitä käytettäisiin veron välttämiseen. Raportointi-

vaatimus ei näin ollen koske niitä, lukuun ottamatta A kohdan 6 alakohdan b 

alakohdassa kuvattuja sijoitusyksikköjä, jotka eivät ole osallistuvan valtion fi-
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nanssilaitoksia, joita kohdellaan passiivisina ei-finanssiyksiköinä ja joita rapor-

tointivaatimus näin ollen koskee. 
 
D kohdan 4 ja 5 alakohta – Raportoitavat ja osallistuvat valtiot 

D alakohdan 4 ja 5 alakohdassa määritellään raportoitava valtio ja osallistuva 

valtio seuraavasti: 

 
 raportoitavalla valtiolla tarkoitetaan Suomessa kaikkia 

muita valtioita kuin Suomea (ns. wider approach, VML 
17 c §). 

 osallistuvalla valtiolla tarkoitetaan valtiota, jonka 
kanssa on voimassa sopimus, jonka mukaan se toi-
mittaa I jaksossa määritellyt tiedot, ja joka on tunnis-
tettu julkaistussa luettelossa. 

 
Käsitteet ovat merkityksellisiä sen kannalta, miltä finanssilaitoksilta edellyte-

tään raportointia ja mitkä tilinhaltijat ovat raportoitavia, sekä ei-osallistuvia am-

mattimaisesti johdettuja sijoitusyksikköjä koskevan ns. look-through -

periaatteen kannalta. Käsitteet vaikuttavat samanlaisilta, mutta niiden välillä on 

merkittävä ero: osallistuva valtio käsittää valtion, jonka kanssa on tehty auto-

maattista finanssitilitietojen vaihtoa (I jaksossa määritellyistä tiedoista) koskeva 

sopimus, kun taas raportoitava valtio käsittää osallistuvan valtion, jolla on vel-

vollisuus toimittaa finanssitilitietoja. 

 

D kohdan 4 ja 5 alakohdat edellyttävät, että valtio on tunnistettu julkaistussa 

luettelossa raportoitavaksi valtioksi ja osallistuvaksi valtioksi. Kunkin valtion on 

annettava tällainen luettelo julkisesti saataville ja päivitettävä sitä tarvittaessa 

(esimerkiksi aina, kun valtio allekirjoittaa sopimuksen automaattisesta finanssi-

tilitietojen vaihdosta tai kun tällainen sopimus astuu voimaan). Suomessa julki-

sella luettelolla on merkitystä on merkitystä sen määrittämiseksi, onko finanssi-

laitoksen tilinhaltija sellainen ei-osallistuvan valtion sijoitusyksikkö, joka finans-

silaitoksen on tutkittava, tunnistettava ja raportoitava. 
 
D kohdan 6–9 alakohta – Ei-finanssiyksikkö ja kontrolloivat henkilöt 

 

Ei-finanssiyksikkö, passiivinen ei-finanssiyksikkö ja aktiivinen ei-

finanssiyksikkö 

 
D kohdan 6–9 alakohdassa määritellään ei-finanssiyksikkö, passiivinen ei-

finanssiyksikkö, aktiivinen ei-finanssiyksikkö ja kontrolloivat henkilöt. Määritel-
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mät ovat merkityksellisiä sen määrittämiseksi, onko yksikkö passiivinen ei-

finanssiyksikkö, jolla on yksi tai useampia raportoitavia kontrolloivia henkilöitä. 

Tällaisessa tapauksessa V jakson D kohdan 2 alakohdan ja VI jakson A koh-

dan 2 alakohdan mukaan tiliä on kohdeltava raportoitavana tilinä. 

 

Ei-finanssiyksiköstä käytetään englannin kielellä lyhennettä NFE. D kohdan 7 

alakohdan mukaan se tarkoittaa mitä tahansa yksikköä, joka ei ole finanssilai-

tos. Ei-finanssiyksikkö voi olla joko passiivinen ei-finanssiyksikkö tai aktiivinen 

ei-finanssiyksikkö. D kohdan 8 ja 9 alakohdassa kuvataan passiivisen ei-

finanssiyksikön ja aktiivisen ei-finanssiyksikön merkitystä. 

 

Yksikkö, joka ei ole aktiivinen ei-finanssiyksikkö, on passiivinen ei-

finanssiyksikkö. D kohdan 8 alakohta käsittää kuitenkin myös A kohdan 6 ala-

kohdan b alakohdassa kuvatun sijoitusyksikön, joka ei ole osallistuvan valtion 

finanssilaitos. Raportoivilta finanssilaitoksilta edellytetään ns. look-through -

periaatteen noudattamista tämäntyyppisen sijoitusyksikön kohdalla seuraavan 

esimerkin mukaisesti: Valtiolla A on vastavuoroinen sopimus automaattisesta 

finanssitilitietojen vaihdosta valtion B kanssa, mutta sillä ei ole sopimusta valti-

on C kanssa. w, joka on valtion A raportoiva finanssilaitos, ylläpitää yksiköiden 

X ja y finanssitilejä. Molemmat yksiköt ovat A kohdan 6 alakohdan b alakoh-

dassa kuvattuja sijoitusyksikköjä. Yksikkö X:n asuinvaltio on valtio B, ja yksikön 

y asuinvaltio on valtio C. w:n näkökulmasta yksikkö X on osallistuvan valtion 

finanssilaitos, mutta yksikkö y ei. Tämän seurauksena w:n on kohdeltava yk-

sikköä y passiivisena ei-finanssiyksikkönä D kohdan 8 alakohdan mukaan. 

Käytännössä siis Suomessa tällainen yksikkö on tutkittava, tunnistettava ja 

raportoitava kuten mikä tahansa muu ulkomainen passiivinen ei-

finanssiyksikkö. 

 

Ei-finanssiyksikkö on aktiivinen ei-finanssiyksikkö edellyttäen, että se täyttää 

jonkin D kohdan 9 alakohdassa mainituista kriteereistä: 

 

 tulojen ja varojen perusteella aktiiviset ei-
finanssiyksiköt; 
 

 ei-finanssiyksiköt, joiden osakkeet ovat julkisen kau-
pankäynnin kohteena vakiintuneilla arvopaperimark-
kinoilla; 
 

 julkisen vallan yksiköt, kansainväliset järjestöt, kes-
kuspankit tai niiden kokonaan omistamat yksiköt; 
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 muuhun kuin finanssiryhmään kuuluvat ei-

finanssiyksiköt, jotka ovat holdingyhtiöitä; 
 

 ei-finanssiyksiköt, jotka ovat startup-yhtiöitä; 
 

 ei-finanssiyksiköt, jotka ovat realisoimassa varansa 
tai ovat selviämässä konkurssista; 
 

 muuhun kuin finanssiryhmään kuuluvat rahoituskes-
kukset; tai 
 

 voittoa tavoittelemattomat ei-finanssiyksiköt. 
 

D kohdan 9 alakohdan a alakohdassa kuvataan kriteerit, jotka on täytettävä 

aktiivisen ei-finanssiyksikön aseman aktiiviset ei-finanssiyksiköt tulojen ja varo-

jen perusteella saamiseksi seuraavasti: vähemmän kuin 50 prosenttia ei-

finanssiyksikön edellisen kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointi-

jakson bruttotuloista on passiivituloa ja vähemmän kuin 50 prosenttia ei-

finanssiyksiköllä edellisen kalenterivuoden tai muun asianmukaisen raportointi-

jakson aikana olleista varoista on varoja, jotka tuottavat passiivituloa tai joita 

pidetään passiivitulon tuottamista varten (ks. passiivisen tulon määritelmä). 

Passiivisen tulon tuottamista varten pidettyjen varojen ei tarvitse tosiasiallisesti 

tuottaa passiivista tuloa määrittelyn perusteena olevana aikana, vaan varojen 

luonne on ratkaiseva. Esimerkiksi käteisvaroja on pidettävä passiivista tuloa 

tuottavina varoina tai varoina, joita pidetään passiivisen tulon (korko) tuottami-

seen, vaikkeivät ne tosiasiallisesti tuotakaan kyseisiä tuloja. 

 

Ei-finanssiyksikön varojen arvo määritellään ei-finanssiyksikön taseessa näky-

vien varojen käyvän markkina-arvon tai kirjanpitoarvon mukaisesti. 

 

D kohdan 9 alakohdan b alakohdassa kuvataan kriteerit, jotka on täytettävä 

aktiivisen ei-finanssiyksikön aseman julkisen kaupankäynnin kohteena olevat 

ei-finanssiyksiköt saamiseksi seuraavasti: ei-finanssiyksikön osakkeilla käy-

dään säännöllisesti kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla tai ei-

finanssiyksikkö on sellaisen yksikön lähiyksikkö, jonka osakkeilla käydään 

säännöllisesti kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla. Kuten edellä ole-

vassa 112 kohdassa mainitaan, osakkeilla käydään säännöllisesti kauppaa, jos 

osakkeilla käydään merkityksellisessä määrin kauppaa jatkuvasti. Vakiintuneet 

arvopaperimarkkinat tarkoittavat virallisesti tunnustettua ja kyseisen markkina-
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alueen julkisen vallan edustajan valvomaa vaihdantaa, jossa vuosittainen vaih-

dettujen osakkeiden arvo on merkityksellinen. 

 

D kohdan 9 alakohdan d alakohdassa kuvataan kriteerit, jotka on täytettävä 

aktiivisen ei-finanssiyksikön aseman muuhun kuin finanssiryhmään kuuluvat ei-

finanssiyksiköt, jotka ovat holdingyhtiöitä saamiseksi seuraavasti: Käytännölli-

sesti katsoen kaikki ei-finanssiyksikön toiminta koostuu yhden tai useamman 

muuta kauppa- tai liiketoimintaa kuin finanssilaitoksen liiketoimintaa harjoitta-

van tytäryhtiön ulkona olevan osakekannan omistamisesta (kokonaan tai osit-

tain) tai rahoituksen ja palvelujen tarjoamisesta yhdelle tai useammalle tällai-

selle tytäryhtiölle. Yksikkö ei kuitenkaan täytä ei-finanssiyksikön aseman vaa-

timuksia, jos yksikkö toimii (tai esiintyy) sijoitusrahastona, kuten yksityisenä 

pääoma- tai riskipääomarahastona, lainapääomaa käyttävänä yritysostorahas-

tona tai minä tahansa sijoitusvälineenä, jonka tarkoitus on hankkia tai rahoittaa 

yhtiöitä ja pitää osuuksia näistä yhtiöistä pääomavaroina sijoitustarkoituksessa. 

 

D kohdan 9 alakohdassa mainittujen toimintojen kohdalla käytännöllisesti kat-

soen kaikki tarkoittaa 80 prosenttia tai enemmän. Mikäli ei-finanssiyksikön hol-

ding- tai ryhmärahoitustoiminta muodostaa alle 80 prosenttia sen toiminnoista, 

mutta ei-finanssiyksikkö saa myös aktiivista tuloa (eli tuloa, joka ei ole passii-

vista tuloa) muulla tavoin, se täyttää aktiivisen ei-finanssiyksikön aseman vaa-

timukset edellyttäen, että toimintojen kokonaismäärä täyttää käytännöllisesti 

katsoen kaikki -testin vaatimukset. Sen määrittämiseksi, täyttävätkö ei-

aktiivisen finanssiyksikön muut kuin holding- ja ryhmärahoitustoiminnot aktiivi-

sen ei-finanssiyksikön aseman vaatimukset, D kohdan 9 alakohdan a alakoh-

dassa kuvattua testiä voidaan käyttää tällaisiin muihin toimintoihin. Jos esimer-

kiksi holdingyhtiö tarjoaa 60-prosenttisesti holding- tai rahoitus- ja palvelutoi-

mintoja yhdelle tai useammalle tytäryhtiölle ja toimii myös 40-prosenttisesti sen 

ryhmän, johon se kuuluu, tuottamien tuotteiden jakelukeskuksena, ja sen jake-

lukeskustoimintojen tulot ovat aktiivista tuloa D kohdan 9 kohdan a alakohdan 

mukaan, se on aktiivinen ei-finanssiyksikkö, riippumatta siitä, että alle 80 pro-

senttia sen toiminnoista muodostuu liikkeellä olevien osakkeiden omistamises-

ta tai rahoituksen tai palveluiden tarjoamisesta yhdelle tai useammalle tytäryh-

tiölle. Ilmaisu käytännöllisesti katsoen kaikki käsittää myös tapaukset, joissa 

omistetaan yhden tai useamman tytäryhtiön osakkeita ja tarjotaan niille rahoi-

tusta ja palveluita. Tytäryhtiö tarkoittaa yksikköä, jonka ulkona olevan osake-

kannan omistaa (kokonaan tai osittain) ei-finanssiyksikkö. 
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Yksi D kohdan 9 alakohdan h alakohdassa kuvatuista voittoa tavoittelematto-

man ei-finanssiyksikön vaatimuksista on, että ei-finanssiyksikön asuinvaltion 

sovellettavat lait tai ei-finanssiyksikön muodostamisasiakirjat eivät salli ei-

finanssiyksikön tulon tai varojen jakamista yksityishenkilölle tai ei-

hyväntekeväisyysyksikölle tai käyttöä niiden hyödyksi muutoin kuin ei-

finanssiyksikön hyväntekeväisyystoimintaa hoidettaessa tai maksettaessa koh-

tuullinen korvaus tehdyistä palveluista tai maksuna, joka edustaa ei-

finanssiyksikön ostaman omaisuuden käypää markkina-arvoa. Lisäksi ei-

finanssiyksikön tulot tai varat voidaan jakaa yksityishenkilölle tai ei-

hyväntekeväisyysyksikölle tai käyttää niiden hyödyksi kohtuullisen korvauksen 

maksamiseksi omaisuuden käytöstä. 

 

Passiivinen tulo 

 
Passiivisen tulon määritelmää käytetään finanssilaitoksen tunnistaessa, onko 

sen asiakkaana oleva muu yksikkö kuin finanssilaitos aktiivinen vai passiivinen. 

Lisäksi käsitteellä passiivinen tulo on merkitystä määriteltäessä, onko yksikkö 

sijoitusyksikkö. 

 

Passiivisten tulojen katsotaan sisältävän sen osan bruttotuloista, joka koostuu 

seuraavista: 
 

 osingot; 
 korot; 
 korkoja vastaava tulo; 
 vuokrat ja rojaltit, lukuun ottamatta ainakin osittain ei-

finanssiyksikön työntekijöiden harjoittaman liiketoi-
minnan aktiivisen harjoittamisen seurauksena saatuja 
vuokria ja rojalteja; 

 elinkorot; 
 finanssivarojen myynnistä tai vaihdannasta jäljelle 

jäävä ylijäämä, josta saadaan edellä mainittua passii-
vista tuloa; 

 mitä tahansa finanssivaroja koskevista transaktioista 
(mukaan lukien futuurit, termiinit, optiot ja vastaavan-
laiset transaktiot) jäljelle jäävä ylijäämä; 

 valuutanvaihdosta jäljelle jäävä ylijäämä; 
 swap-sopimuksista saadut nettotulot; tai 
 käteisarvovakuutussopimusten perusteella saadut 

määrät. 
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Määritelmässä mainittujen tulojen, kuten osinkojen, korkojen ja luovutusvoitto-

jen määrittelemisessä käytetään Suomen verolainsäädännön ao. tulon vakiin-

tunutta määritelmää. 

 

Edellä mainitusta poiketen passiivista tuloa ei ole passiiviseen tuloon oikeutta-

vaa omaisuutta säännöllisesti välittävän yksikön tulo transaktiosta, joka kuuluu 

kyseisen kauppiaan säännönmukaiseen kaupankäyntiin tai liiketoimintaan ar-

vopaperikauppiaana (huom. yleensä arvopaperivälittäjä on Suomessa finanssi-

laitos). 

 

Suomen verolainsäädännön mukainen konserniavustus, muut suomalaisen 

yksikön luonteeltaan vastikkeetta, muuna kuin pääomasijoituksena saamat erät 

tai pääomasuorituksen luonteiset erät, kuten esimerkiksi henkilöstörahaston 

saamat henkilöstörahastoerät ja niiden lisäosat, eivät vaikuta yksikön luokitte-

luun aktiiviseksi tai passiiviseksi. Muutoin passiivinen yksikkö ei muutu tällaisen 

suorituksen vuoksi aktiiviseksi eikä muutoin aktiivista yksikköä katsota vain 

näiden suoritusten vuoksi passiiviseksi. Asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen 

kiinteistöosakeyhtiön saamat yhtiövastikkeet ja muut vastaavankaltaiset suori-

tukset eivät sisälly passiivisen tulon määritelmään. Suomalaiset asunto-

osakeyhtiöt ovat sen vuoksi yleensä aktiivisia ei-finanssiyksiköitä. 

 

Finanssilaitoksen on tilinhaltijansa statusta selvittäessään huomioitava, että 

passiivista tuloa määritettäessä on tarvittaessa tarkasteltava kunkin valtion 

erityissääntöjä. Esimerkiksi itse annettua todistusta antaessaan finanssilaitok-

sen tilinhaltijana oleva yksikkö voi käyttää sijaintivaltionsa passiivisen tulon 

määritelmää. 
 
 
Kontrolloivat henkilöt 
 
D kohdan 6 alakohdassa kuvataan käsitteen kontrolloivat henkilöt merkitystä. 

Se vastaa myös käsitettä tosiasiallinen edunsaaja sellaisena kuin se on kuvattu 

rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen toimintaryhmän (FATF) suosi-

tuksessa 10 ja ko. kohdan tulkintaohjeessa (annettu helmikuussa 2012), ja sitä 

on tulkittava suosituksien kanssa yhdenmukaisella tavalla tarkoituksena suojel-

la kansainvälistä finanssijärjestelmää väärinkäytöksiltä, kuten verorikoksilta. 
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Yksikössä, joka on oikeushenkilö, käsitteellä kontrolloiva henkilö tarkoitetaan 

yksikköä kontrolloivaa luonnollista henkilöä. Yksikköä kontrolloi yleensä luon-

nollinen henkilö (luonnolliset henkilöt), jolla on viime kädessä omistukseen liit-

tyvää määräysvaltaa yksikössä. Omistukseen liittyvä määräysvalta riippuu oi-

keushenkilön omistusrakenteesta, ja se tunnistetaan yleensä kynnysmäärän 

perusteella riskiperusteista lähestymistapaa soveltamalla (esimerkiksi henkilö, 

joka omistaa enemmän kuin tietyn prosenttiosuuden oikeushenkilöstä, kuten 

25 prosenttia). Jos kukaan luonnollinen henkilö ei käytä omistukseen liittyvää 

määräysvaltaa, yksikön kontrolloivat henkilöt ovat muulla tavoin määräysvaltaa 

käyttäviä luonnollisia henkilöitä. Jos ketään luonnollista henkilöä ei tunnisteta 

yksikön määräysvallan käyttäjäksi, yksikön kontrolloivat henkilöt ovat luonnolli-

sia henkilöitä, jotka ovat ylemmän johdon asemassa. 

 

Trustien osalta kontrolloivaa henkilöä koskeva käsite tarkoittaa asettajia, trus-

tinhoitajia, suojelijoita (jos on), edunsaajia tai edunsaajaryhmiä ja muita luon-

nollisia henkilöitä, jotka viime kädessä tosiasiallisesti kontrolloivat trustia. Aset-

tajia, trustinhoitajia, suojelijoita (jos on), edunsaajia tai edunsaajaryhmiä on 

aina kohdeltava trustin kontrolloivina henkilöinä, riippumatta siitä, kontrolloiko 

joku heistä trustia. Tämän vuoksi D kohdan 6 alakohdan toinen virke täydentää 

kyseisen alakohdan ensimmäistä lausetta. Lisäksi ketä tahansa luonnollista 

henkilöä, joka viime kädessä tosiasiallisesti kontrolloi trustia (mukaan lukien 

kontrolli- tai omistajuusketjun kautta), on myös kohdeltava trustin kontrolloivana 

henkilönä. Selvittääkseen trustin, jossa trustin asettajat ovat yksiköitä, tilin tai 

tilien varojen lähteen, raportoivien finanssilaitosten on myös tunnistettava aset-

tajien kontrolloivat henkilöt ja raportoitava heistä trustin kontrolloivina henkilöi-

nä. Raportoivien finanssilaitosten on hankittava riittävästi tietoa ominaisuuksien 

tai luokan mukaan määritettyjen trustien edunsaajista, jotta se pystyy selvittä-

mään niiden henkilöllisyyden maksusuorituksen aikana tai kun ne aikovat käyt-

tää niille kuuluvia oikeuksiaan. Maksusuoritus tai oikeuksien käyttäminen tar-

koittaa olosuhteiden muutosta, jolloin on hoidettava olosuhteiden muutosten 

edellyttämät tutkimis-, tunnistamis- ja raportointivelvoitteet. 

 

Jos kyseessä on muu oikeudellinen järjestely kuin trusti, kontrolloivalla henki-

löllä tarkoitetaan henkilöitä, jotka ovat vastaavassa tai samanlaisessa tilan-

teessa kuin henkilöt, jotka ovat trustin kontrolloivia henkilöitä. Oikeudellisten 

järjestelyjen muodot ja rakenteet vaihtelevat, joten raportoivien finanssilaitosten 

on tunnistettava henkilöt, jotka ovat vastaavissa tai samanlaisissa asemissa 

kuin trustien tunnistettavat ja raportoitavat henkilöt, ja raportoitava heistä. 
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Toiminnaltaan trusteja vastaavien oikeushenkilöiden (esimerkiksi säätiöiden) 

osalta raportoivien finanssilaitosten on tunnistettava kontrolloivat henkilöt sa-

manlaisten asiakkaita koskevien huolellisuusmenettelyiden avulla kuin trusteilta 

edellytetyt menettelyt riittävän raportointitason saavuttamiseksi. 

 

Jos raportoiva finanssilaitos käyttää tietoja, jotka on kerätty ja säilytetty rahan-

pesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista koskevan menettelyn (AML/KYC) 

mukaisesti uuden yksikkötilin tilinhaltijan kontrolloivien henkilöiden määrittämi-

seksi, rahanpesun estämistä tai asiakastunnistusta koskevien menettelyjen on 

oltava yhdenmukaisia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisen toimin-

taryhmän (FATF) suositusten 10 ja 25 kanssa (sellaisina kuin ne on hyväksytty 

2012), mukaan lukien trustin asettajien kohteleminen aina trustin kontrolloivina 

henkilöinä ja säätiön perustajien kohteleminen säätiön kontrolloivina henkilöi-

nä. 

 

Raportoiva finanssilaitos voi aiemman yksikkötilin tilinhaltijan kontrolloivia hen-

kilöitä määrittäessään käyttää tietoja, jotka on kerätty ja säilytetty raportoivan 

finanssilaitoksen rahanpesun estämistä tai asiakastunnistusta koskevan me-

nettelyn mukaisesti. 

 
E kohta – Muuta 

 

E kohdan 1 alakohta – Tilinhaltija 
 
E kohdan 1 alakohdan mukaan tilinhaltija on henkilö, jonka tiliä ylläpitävä fi-

nanssilaitos on listannut tai tunnistanut finanssitilin haltijaksi, mukaan lukien 

läpivirtausyksikkö. Jos trusti tai kuolinpesä on merkitty finanssitilin haltijaksi tai 

omistajaksi, trusti tai kuolinpesä on tilinhaltija, eivätkä finanssitilin omistajat tai 

edunsaajat. Vastaavasti jos yhtymä on merkitty finanssitilin haltijaksi tai omista-

jaksi, yhtymä on tilinhaltija, eivätkä yhtymän yhtiömiehet. 

 

Henkilöä, joka pitää finanssitiliä toisen henkilön hyväksi tai lukuun asiamiehe-

nä, säilytyksenhoitajana, nimellisomistajana, allekirjoittajana, sijoitusneuvojana, 

välittäjänä tai edustajana, ei käsitellä tilinhaltijana.  

 

Tilinhaltijana käsitellään henkilöä, jonka hyväksi tai lukuun toimitaan. Rapor-

toiva finanssilaitos voi käyttää tähän tarkoitukseen hallussaan olevia tietoja 

(mukaan lukien rahanpesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista koskevan 
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menettelyn mukaisesti kerätyt tiedot), joiden perusteella se voi kohtuudella 

määrittää, toimiiko henkilö toisen henkilön hyödyksi tai lukuun. 

 

Tilanteissa, joissa tilinhaltijaksi on merkitty toinen finanssilaitos tilinhaltijansa 

hyväksi tai lukuun, tilinhaltijana käsitellään tätä toista finanssilaitosta. 

 

Yhteisesti pidetyn tilin osalta jokaista tilinhaltijaa kohdellaan tilinhaltijana sen 

määrittämiseksi, onko tili raportoitava tili. Tili on näin ollen raportoitava tili, jos 

joku tilinhaltijoista on raportoitava henkilö tai passiivinen ei-finanssiyksikkö, 

jolla on yksi tai useampia kontrolloivia henkilöitä, jotka ovat raportoitavia henki-

löitä. Jos enemmän kuin yksi raportoitava henkilö on yhteisesti pidetyn tilin 

haltija, jokaista raportoitavaa henkilöä kohdellaan tilinhaltijana ja hänelle lue-

taan kuuluvaksi yhteistilin koko saldo, mukaan lukien sovellettaessa VII jakson 

C kohdan 1–3 alakohdan yhdistämissääntöjä. 

 

Käteisarvovakuutussopimuksen tai elinkorkosopimuksen osalta tilinhaltija on 

jokainen henkilö, joka on oikeutettu saamaan käteisarvon tai muuttamaan so-

pimuksen edunsaajan. Jos kukaan ei voi saada käteisarvoa tai vaihtaa edun-

saajaa, tilinhaltija on jokainen henkilö, joka on sopimuksessa nimetty omista-

jaksi, ja jokainen henkilö, jolla sopimusehtojen mukaan on kiistaton oikeus 

maksuun. Käteisarvovakuutussopimuksen tai elinkorkosopimuksen erääntyes-

sä (eli kun sopimuksen mukainen maksuvelvollisuus on täytetty) tilinhaltijana 

käsitellään jokaista henkilöä, joka on sopimuksen perusteella oikeutettu saa-

maan maksun. 

 

Seuraavissa esimerkeissä kuvataan E kohdan 1 alakohdan soveltamista: 
 

 Esimerkki 1 (asiamiehen pitämä tili): F on saanut asi-
anajovaltakirjan U:lta, joka on raportoitava henkilö. 
Se antaa F:lle valtuudet avata talletustili, ylläpitää si-
tä, tehdä sinne talletuksia ja tehdä sieltä ottoja U:n 
puolesta. Tilin kalenterivuoden saldo on 100 000 
USD. F on merkitty raportoivassa finanssilaitoksessa 
olevan talletustilin haltijaksi, mutta koska F pitää tiliä 
asiamiehenä U:n hyväksi, F:llä ei ole viime kädessä 
oikeutta tilin varoihin. Talletustiliä kohdellaan U:n, jo-
ka on raportoitava henkilö, pitämänä tilinä, joten tili on 
raportoitava tili. 
 

 Esimerkki 2 (yhteisesti pidetyt tilit): U, joka on rapor-
toitava henkilö, pitää talletustiliä raportoivassa finans-
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silaitoksessa. Tilin saldo on kalenterivuonna 100 000 
USD. U pitää tiliä yhdessä suomalaisen luonnollisen 
henkilön A:n kanssa. Koska toinen yhteistilin haltijois-
ta on raportoitava henkilö, tili on raportoitava tili.  
 

 Esimerkki 3 (yhteisesti pidetyt tilit): U ja Q, jotka ovat 
raportoitavia henkilöitä, pitävät talletustiliä raportoi-
vassa finanssilaitoksessa. Tilin saldo on kalenteri-
vuonna 100 000 USD. Tili on raportoitava tili, ja sekä 
U:ta että Q:ta kohdellaan tilin tilinhaltijoina. 

 
 
E kohdan 2 alakohta – Rahanpesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista 

koskeva menettely 
 
E kohdan 2 alakohdan mukaan rahanpesun estämistä tai asiakkaan tunnista-

mista koskevilla menettelyillä tarkoitetaan raportoivan finanssilaitoksen asia-

kasta koskevaa tutkimismenettelyä niiden rahanpesun estämistä koskevien tai 

samanlaisten vaatimusten mukaan, joiden alainen raportoiva finanssilaitos on 

(esimerkiksi asiakkaan tunnistamista koskevat säännöt). Menettelyihin kuuluvat 

asiakkaan (mukaan lukien asiakkaan edunsaajien) henkilöllisyyden tunnistami-

nen ja vahvistaminen, tilin luonteen ja tarkoituksen ymmärtäminen sekä jatkuva 

seuraaminen. 
 
E kohdan 3 ja 4 alakohdat – Yksikkö ja lähiyksikkö 
 
E kohdan 3 alakohdan mukaan yksikkö on oikeushenkilö tai oikeudellinen jär-

jestely. Käsitteen on tarkoitus kattaa mikä tahansa henkilö, joka ei ole luonnol-

linen henkilö, ja kaikki oikeudelliset järjestelyt. Yksiköllä tarkoitetaan siis esi-

merkiksi yhtiötä, yhtymää, trustia, fideicomisoa, säätiötä (fondation, Stiftung), 

yritystä, osuuskuntaa, järjestöä tai asociación en participaciónia. 

 

Yksikkö on toisen yksikön lähiyksikkö, jos 

 

 joko toinen yksikkö kontrolloi toista yksikköä; 
 kaksi yksikköä ovat yhteisen kontrollin alaiset; tai 
 molemmat yksiköt ovat A kohdan 6 alakohdan b ala-

kohdassa kuvattuja sijoitusyksikköjä, molemmilla yk-
siköillä on yhteinen hallinto, joka täyttää kyseisten si-
joitusyksikköjen huolellisuusvaatimukset. 

 
Tätä sovellettaessa kontrolli käsittää sellaisen välittömän tai välillisen omistuk-

sen yksikön äänivallasta tai arvosta, joka ylittää 50 prosenttia. 
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Se, onko yksikkö toisen yksikön lähiyksikkö, on merkityksellistä tilien saldojen 

yhdistämistä koskevien sääntöjen (VII jakson C kohta) kannalta. Lisäksi se on 

merkityksellistä D kohdan 2 alakohdan ii alakohdassa kuvatun raportoitavan 

henkilön soveltamisalan kannalta ja D kohdan 9 alakohdan b alakohdassa ku-

vattujen kriteerien, joiden perusteella ei-finanssiyksikkö voi saada aktiivisen ei-

finanssiyksikön aseman, kannalta. 
 
 
E kohdan 5 alakohta – Verotunniste 
 
E kohdan 5 alakohdan mukaan verotunnisteella tarkoitetaan verovelvollisten 

tunnistenumeroa (tai tehtävältään vastaavaa tietoa, jos verovelvollisten tunnis-

tenumeroa ei ole saatavilla). Verovelvollisten tunnistenumero on yksilöllinen 

kirjainten tai numeroiden yhdistelmä, kuvauksesta riippumatta, jonka valtio on 

antanut luonnolliselle henkilölle tai yksikölle ja jota käytetään luonnollisen hen-

kilön tai yksikön tunnistamiseen valtion verolakien hallinnoimiseksi. Suomessa 

verotunniste on luonnollisella henkilöllä henkilötunnus ja yksiköillä y-tunnus. 

Muiden maiden verotunnisteista saa lisätietoa OECD:n ylläpitämästä auto-

maattisen tietojenvaihdon portaalista http://www.oecd.org/tax/automatic-

exchange/crs-implementation-and-assistance/ sekä EU:n komission Verotun-

niste maittain -sivustolta 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html.   
 
E kohdan 6 alakohta – Asiakirjanäyttö 
 
6 kohdan E alakohdassa kuvataan, mitä asiakirjanäytöllä tarkoitetaan II–VII 

jakson huolellisuusmenettelyiden kannalta. Asiakirjanäyttö sisältää jonkin seu-

raavista: 
 

 asuinpaikkatodistus, jonka on antanut siihen oikeutet-
tu sen valtion julkisen vallan toimielin (yleensä ao. 
valtion verohallinto tai muu todistuksen antamiseen 
oikeutettu viranomainen), jolla maksunsaaja ilmoittaa 
asuvansa. 
 

 luonnollisen henkilön osalta voimassa oleva henkilöl-
lisyystodistus, jonka on antanut siihen oikeutettu jul-
kisen vallan toimielin (esimerkiksi poliisi), joka sisäl-
tää luonnollisen henkilön nimen ja jota tyypillisesti 
käytetään identifiointiin. 
 

 yksikön osalta virallinen dokumentaatio, jonka on an-
tanut siihen oikeutettu julkisen vallan toimielin ja jo-
hon sisältyy yksikön nimi ja pääkonttoriosoite joko 

http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html
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valtiossa, jonka se ilmoittaa asuinvaltiokseen, tai val-
tiossa, jossa se muodostettiin tai organisoitiin. 
 

 tarkastettu tilinpäätös, kolmannen osapuolen luotto-
raportti, konkurssihakemus tai arvopaperimarkkina-
valvojien raportti. 

 
Raportoiva finanssilaitos voi käyttää asiakirjanäyttöä. Sen kuitenkin odotetaan 

antavan etusija asiakirjanäytön viimeisimmälle tai täsmällisimmälle osalle. 

Asiakirjanäyttöä ei voi käyttää, jos finanssilaitos tietää tai sillä on syy tietää, 

että asiakirjanäyttö on virheellinen tai epäluotettava 

 

Esimerkkejä a alakohdan mukaisesta todistuksesta ovat asuinpaikkatodistus 

verotusta varten, verokortti ja valtion julkisen vallan toimielimen ylläpitämän tai 

valtuuttaman rekisterin, kuten verohallinnon ylläpitämän rekisterin, asuinpaik-

katiedot. 

 

Yksi E kohdan 6 alakohdan c alakohdassa kuvatuista vaatimuksista on se, että 

viralliseen dokumentaatioon sisältyy joko yksikön päätoimipaikan osoite valti-

ossa, jonka se ilmoittaa asuinvaltiokseen, tai valtiossa, jossa se perustettiin tai 

organisoitiin. Yksikön päätoimipaikan osoite on yleensä paikka, jossa sen toi-

miva johto sijaitsee. Sen finanssilaitoksen osoite, jossa yksikkö ylläpitää tiliä, 

postilokero-osoite tai osoite, jota käytetään yksinomaan postitustarkoituksiin, ei 

ole yksikön päätoimipaikan osoite, paitsi jos kyseinen osoite on ainoa yksikön 

käyttämä osoite ja käy ilmi yksikön rekisteröitynä osoitteena yksikön perusta-

misasiakirjoista. Myöskään postinsäilytystä varten annettu osoite ei ole yksikön 

päätoimipaikan osoite. 

 

Finanssilaitokset voivat hyödyntää aiemman yksikkötilin osalta asiakirjanäyttö-

nä finanssilaitoksen tietoihin sisältyviä tilinhaltijan luokituksia (vakiomuotoisia 

toimialakoodeja), jotka raportoiva finanssilaitos on kirjannut tavanomaisia liike-

toimintatapojaan noudattaen rahanpesun estämistä tai asiakkaan tunnistamista 

koskevan menettelyn (AML/KYC) tai muun sääntelyä koskevan menettelyn 

mukaisesti ja jotka raportoiva finanssilaitos on pannut täytäntöön ennen sitä 

päivää, jota on käytetty finanssitilin luokittelemiseen aiemmaksi tiliksi. Finanssi-

laitoksen on varmistettava, että sen käyttämä luokitustieto on luotettava. Fi-

nanssilaitos ei voi käyttää tietoa, jos se tietää tai sillä on syy tietää, että tieto on 

virheellinen tai epäluotettava. 
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Asiakirjanäytön pätevyysvaatimukset 
 
Asiakirjanäyttö on pätevä asiakirjanäytön toimittamisvuotta seuraavan viiden-

nen kalenterivuoden loppuun saakka tai tätä myöhäisempään dokumentin van-

hentumispäivään saakka. 

  

Edellä mainitun rajoittamatta seuraavan asiakirjanäytön katsotaan pysyvän 

pätevänä rajoittamattoman ajan: 
 

 valtuutetun julkisen vallan toimielimen toimittama 
asiakirjanäyttö (kuten passi); 
 

 asiakirjanäyttö, jota ei yleensä uusita tai muuteta (ku-
ten perustamisasiakirja); tai 
 

 asiakirjanäyttö, jonka on toimittanut ei-raportoiva fi-
nanssilaitos tai raportoitavan valtion henkilö, joka ei 
ole raportoitava henkilö. 

 
 
Finanssilaitos ei voi kuitenkaan käyttää asiakirjanäyttöä, jos se tietää tai sillä 

on syy tietää, että asiakirjanäyttö on virheellinen tai epäluotettava (kun esimer-

kiksi olosuhteissa on tapahtunut muutos, joka muuttaa asiakirjan tiedot virheel-

lisiksi). Raportoivan finanssilaitoksen odotetaan ottavan käyttöön menettelyt, 

joilla varmistetaan, että raportoiva finanssilaitos tunnistaa asiakkaan kantatie-

dostoihin tehdyt muutokset, jotka merkitsevät olosuhteiden muutosta. Lisäksi 

raportoivan finanssilaitoksen odotetaan ilmoittavan asiakirjoja toimittaville hen-

kilöille näiden velvollisuudesta ilmoittaa raportoivalle finanssilaitokselle olosuh-

teiden muutoksista. Itse annetussa todistuksessa tulisi olla vaatimus siitä, että 

tilinhaltija ilmoittaa finanssilaitokselle olosuhteissaan tapahtuneista muutoksis-

ta. 

 

Raportoiva finanssilaitos voi säilyttää alkuperäisen vahvistetun kopion tai valo-

kopion (mukaan lukien mikrokopio, skannattu tiedosto tai vastaavat sähköiset 

tallennustavat) asiakirjanäytöstä tai ainakin tiedot tutkitun asiakirjan tyypistä, 

asiakirjan tutkimisen päivämäärän ja asiakirjan tunnistenumeron (jos on) (esi-

merkiksi passin numero). Kaikki sähköisesti tallennettu dokumentaatio on olta-

va saatavilla paperiversiona pyydettäessä. 

 

Raportoiva finanssilaitos voi hyväksyä asiakirjanäytön kopion lähettämisen 

sähköisesti, mikäli sähköinen järjestelmä varmistaa, että vastaanotetut tiedot 

vastaavat lähetettyjä tietoja. Lisäksi järjestelmän on dokumentoitava kaikki 
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käyttökerrat, jotka johtavat asiakirjanäytön lähettämiseen, uusimiseen tai 

muokkaamiseen. Sähköisen järjestelmän ulkoasun ja toiminnan, käyttöoikeus-

menetelmät mukaan lukien, on varmistettava, että järjestelmää käyttävä ja 

asiakirjanäytön toimittava henkilö on asiakirjanäytössä nimetty henkilö. 

 

Raportoivan finanssilaitoksen, jonne asiakas voi avata tilin, on hankittava asia-

kirjanäyttö tilikohtaisesti. Raportoiva finanssilaitos voi kuitenkin käyttää asiak-

kaan toimittamaa toista tiliä koskevaa asiakirjanäyttöä, jos molempia tilejä koh-

dellaan yhtenä tilinä VII jakson A kohdassa esitettyjen tiedonsaantivaatimusten 

täyttämiseksi. 
 
Muiden henkilöiden keräämä dokumentaatio 
 
Finanssilaitos voi käyttää palveluntarjoajia täyttämään tietojenvaihto- ja huolel-

lisuusvelvoitteet. Finanssilaitos voi käyttää palveluntarjoajien (esimerkiksi tieto-

palvelujen tarjoajat, rahoitusneuvojat, vakuutusasiamiehet) keräämää doku-

mentaatiota kansallisessa lainsäädännössä annettujen ehtojen mukaisesti. 

Tietojenvaihto- ja huolellisuusvelvoitteet ovat tästä huolimatta raportoivan fi-

nanssilaitoksen vastuulla. 

 

Raportoiva finanssilaitos voi käyttää asiamiehen (kuten sijoitusrahastojen, 

hedge-rahastojen ja yksityisten pääomasijoitusrahastojen sijoitusneuvojan) 

keräämää dokumentaatiota. Asiamies voi säilyttää dokumentaatiota tietojärjes-

telmässä, jota se ylläpitää yhtä tai useampaa raportoivaa finanssilaitosta var-

ten, sillä edellytyksellä, että raportoiva finanssilaitos, voi päästä helposti käsiksi 

dokumentaation sisältämiin tietoihin (mukaan lukien itse dokumentaatioon) 

sekä tietojen luonnetta ja pätevyyttä koskeviin tietoihin. Raportoivan finanssilai-

toksen on myös pystyttävä helposti siirtämään tietoonsa tulleita tietoja, jotka 

voivat vaikuttaa dokumentaation luotettavuuteen. Tämä on pystyttävä teke-

mään joko suoraan sähköiseen järjestelmään tai toimittamalla tiedot asiamie-

helle. Raportoivan finanssilaitoksen on pystyttävä todistamaan soveltuvin osin, 

miten ja milloin se on siirtänyt tietoonsa tulleita ja dokumentaation luotettavuu-

teen mahdollisesti vaikuttavia tietoja. Sen on myös pystyttävä todistamaan, että 

siirrettyjen tietojen käsittelyssä ja asianmukaisten huolellisuusmenettelyjen 

toteuttamisessa on otettu huomioon dokumentaation pätevyys. Asiamiehellä on 

oltava käytössään järjestelmä, jolla varmistetaan dokumentaation luotettavuu-

teen tai asiakkaan asemaan vaikuttavien tietojen toimittaminen kaikille rapor-

toiville finanssilaitoksille, joiden dokumentaatiota asiamies säilyttää. 
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Raportoivalla finanssilaitoksella, joka saa tilin edeltäjältään tai siirtäjältä fuusi-

ossa tai tilien joukkohankinnassa arvon vuoksi, on yleensä oikeus käyttää edel-

täjän tai siirtäjän keräämää pätevää dokumentaatiota (tai kopiota pätevästä 

dokumentaatiosta). Raportoivan finanssilaitoksen, joka saa tilin fuusiossa tai 

tilien joukkohankinnassa arvon vuoksi toiselta raportoivalta finanssilaitokselta, 

joka on täyttänyt kaikki II–VII jaksoissa edellytetyt huolellisuusvaatimukset siir-

rettyjen tilien osalta, sallitaan yleensä käyttää edeltäjän tai siirtäjän tekemää 

tilinhaltijan aseman määritystä siihen saakka, kunnes tilin hankkija tietää tai 

sillä on syy tietää, että asema on virheellinen tai olosuhteissa tapahtuu muutos. 
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4 Tehokasta täytäntöönpanoa koskevat vaatimukset 

4.1 Johdanto 

 
Direktiivissä ja standardissa on asetettu valtioille tehokkaan täytäntöönpanon 

vaatimukset. Direktiivin 8 artiklan 3a kohdan mukaan Suomen on otettava käyt-

töön säännöt ja hallinnolliset menettelyt varmistaakseen tietojenvaihto- ja huo-

lellisuusmenettelyjen tehokkaan täytäntöönpanon ja noudattamisen. Vastaavat 

vaatimukset ovat standardissa (IX jakso), ja sen kommentaarissa on tehokkaa-

seen täytäntöönpanoon liittyviä soveltamisohjeita. Direktiivissä on lisäksi koros-

tettu oikeutta henkilötietojen suojaan. Edellä mainitut vaatimukset on huomioitu 

kansallisissa voimaanpanolaeissa. 

 

4.2 Säännöt, joilla estetään finanssilaitoksia, henkilöitä tai 

välittäjiä ottamasta käyttöön käytäntöjä, joilla pyritään kiertä-

mään tietojenvaihto- ja huolellisuusmenettelyt 

 
Direktiivin voimaanpanolain 5 c §:n ja VML 17 c §:n mukaan tilanteissa, joissa 

finanssilaitos, henkilö tai välittäjä on ottanut käyttöön menettelytapoja, joilla 

pyritään kiertämään tietojenvaihto- ja huolellisuusmenettelyä, finanssilaitos on 

niistä huolimatta katsottava raportoivaksi finanssilaitokseksi ja finanssitili rapor-

toitavaksi finanssitiliksi. 

 

Edellä mainittujen lainkohtien soveltamisen edellytyksenä ei ole, että menette-

lytapa olisi yksinomaan tai pääasiallisesti kiertotarkoituksessa tehty. Lainsää-

däntö kattaa sekä tilanteet, joissa tietojenvaihdon tai huolellisuusmenettelyn 

kiertäminen on ollut pääasiallinen tarkoitus että tilanteet, joissa menettelyn yh-

tenä seurauksena on tietojenvaihto- tai huolellisuusmenettelyn välttäminen 

vastoin lain tarkoitusta. 

Käytännössä vaatimus voidaan jakaa kolmeen yleisimpään lainvastaiseen me-

nettelytapaan: 
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1. finanssilaitos ottaa itse käyttöön menettelytapoja, joilla kierretään 
tutkimis-, tunnistamis- tai raportointivelvollisuussääntöjä lain tarkoi-
tuksen vastaisesti 

2. finanssilaitos havaitsee, että sen tilinhaltija on ottanut käyttöön me-
nettelyjä, joilla se pyrkii välttämään lain tarkoituksen vastaisesti tieto-
jenvaihto- tai huolellisuusmenettelyjä mukaan lukien järjestelyt, joilla 
tosiasiallinen edunsaaja pyritään saamaan raportoinnin ulkopuolelle 

3. finanssilaitos pyrkii välttämään raportointivelvollisuuttaan siten, että 
se ottaa käyttöön menettelytapoja, joiden avulla se lain tarkoituksen 
vastaisesti pyrkii välttämään raportoivan finanssilaitoksen määritel-
mien täyttymisen. 

 

Finanssilaitoksella ei saa olla kohdan 1. mukaisia menettelyjä. Mikäli finanssi-

laitoksella havaitaan tällaisia menettelyjä, katsotaan sen laiminlyöneen vero-

lainsäädännön mukaisten velvollisuuksiensa hoitamisen ja sille ja sen vastuu-

henkilöille voidaan määrätä laiminlyönnistä laissa määritellyt seuraamukset. 

 

Käytännössä voi esiintyä tulkintatilanteita, joissa muussa kuin velvoitteiden 

kiertämistarkoituksessa asiakasta varten tai asiakkaan puolesta tehdyt sijoitus-

palvelut tai -tuotteet jäävät raportoinnin tai huolellisuusmenettelyn ulkopuolelle 

mahdollisesti lain tarkoituksen vastaisesti. Finanssilaitos voi tällöin joko laissa 

mainitulla tavalla tutkia, tunnistaa ja raportoida tilit tai varmistaa epäselvässä 

tilanteessa Verohallinnolta, ettei kyse ole lainvastaisesta menettelystä. 

 

Finanssilaitos ei voi pitää tilinhaltijasta huolellisuusmenettelyä varten olevia 

tietoja luotettavina, mikäli finanssilaitos tietää tai sillä on syy epäillä tilinhaltijan 

ottaneen käyttöön lainvastaisia menettelyitä (kohta 2.). Finanssilaitos ei voi 

tällöin pitää itse annettua todistusta luotettavana eikä se voi avata uuttaa tiliä 

ennen kuin se on saanut luotettavan itse annetun todistuksen. Käytännössä 

finanssilaitoksen on esimerkiksi saatava luotettava selvitys siitä, ettei kyse ole 

finanssilaitoksen epäilemästä raportoinnin kiertotarkoituksessa tehdystä me-

nettelystä. 

 

Aiemman tilin osalta finanssilaitos voi joko raportoida tilin tosiasiallisen tilan-

teen mukaisesti tai käsitellä tiliä ns. dokumentoimattomana tilinä. Finanssilai-

toksen on ensin pyrittävä selvittämään tosiasiallinen tilanne ja vasta sen jäl-

keen, kun se ei parhaasta yrityksestään huolimatta ole saanut tilinhaltijalta riit-

täviä tietoja, finanssilaitos voi käsitellä tiliä dokumentoimattomana tilinä. 
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Finanssilaitoksella ei saa olla kohdan 3. mukaisia menettelyjä. Mikäli finanssi-

laitoksella havaitaan tällaisia menettelyjä, katsotaan sen laiminlyöneen vero-

lainsäädännön mukaisten velvollisuuksiensa hoitamisen ja sille ja sen vastuu-

henkilöille voidaan määrätä laiminlyönnistä laissa määritellyt seuraamukset. 

 

Käytännössä voi esiintyä tilanteita, joissa finanssilaitos havaitsee, että sen ti-

linhaltija on mahdollisesti ilmoittanut statuksensa virheellisesti muuksi kuin ra-

portoivaksi finanssilaitokseksi. Finanssilaitoksen tulee tällaisissa tilanteissa 

ottaa yhteyttä tilinhaltijaan tosiasiallisen tilanteen selvittämiseksi. Mikäli finans-

silaitos ei saa luotettavaa selvitystä tilinhaltijan statuksesta tai se epäilee tilin-

haltijan pyrkivän kiertämään omaa raportointivelvollisuuttaan finanssilaitokse-

na, on finanssilaitoksen otettava yhteyttä Verohallintoon ja kerrottava tilinhalti-

jansa mahdollisesta virheellisestä statuksesta. Finanssilaitos ei voi käsitellä 

oma-aloitteisesti tilinhaltijaa tilinhaltijan oman ilmoituksen vastaisesti finanssi-

laitoksena. 

 

Esimerkkejä menettelyistä, joihin edellä mainittuja kiertämissäännöksiä sovelle-

taan: 

 

 Esimerkki 1 (tilin ylläpitäjän vaihtuminen): Raportoiva 
finanssilaitos neuvoo asiakasta ylläpitämään tiliä lä-
hiyksikössä ei-osallistuvassa valtiossa. Näin rapor-
toiva finanssilaitos välttyy raportoinnilta samalla, kun 
se tarjoaa palveluita ja ylläpitää asiakassuhteita, ai-
van kuin tili olisi raportoivan finanssilaitoksen ylläpi-
tämä. Tällaisessa tapauksessa on katsottava, että ra-
portoiva finanssilaitos ylläpitää tiliä, ja sillä on katsot-
tava olevan tästä johtuvat tietojenvaihto- ja huolelli-
suusvaatimukset. 
 

 Esimerkki 2 (loppuvuoden määrät): Finanssilaitokset, 
luonnolliset henkilöt, yksiköt tai välittäjät manipuloivat 
loppuvuoden määriä, kuten tilien saldoja raportoinnin 
ja sen kohteeksi joutumisen välttämiseksi. 
 

 Esimerkki 3 (rahan parkkeeraaminen kvalifioiduille 
luottokorttien liikkeellelaskijoille): Luonnolliset henkilöt 
tai yksiköt parkkeeraavat saldoja toisilta raportoitavil-
ta tileiltä kvalifioiduille luottokorttien liikkeellelaskijoille 
lyhytaikaisesti vuoden lopussa raportoinnin välttämi-
seksi. 
 

 Esimerkki 4 (sähköiset arkistot ja tietokonejärjestel-
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mät): Raportoiva finanssilaitos jättää tarkoituksellises-
ti luomatta sähköisiä järjestelmiä (jotta ei saataisi tu-
loksia sähköisen arkistohaun avulla) tai ylläpitää kei-
notekoisesti eriytettyjä tietokonejärjestelmiä (tilien yh-
distämissääntöjen välttämiseksi). 

 

4.3 Finanssilaitoksia vaaditaan pitämään kirjaa toteutetuista 

toimista ja todisteista edellä mainittujen menettelyjen käytöstä 

sekä toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet kyseisten tie-

tojen saamiseksi 

Direktiivin voimaanpanolain 5 a § ja VML 17 c § edellyttävät, että raportoivan 

suomalaisen finanssilaitoksen on pidettävä kirjaa tietojenvaihto- ja huolelli-

suusmenettelyn soveltamisessa ja tietojen toimittamisessa toteutetuista toimis-

ta ja todisteista näiden menettelyjen käytöstä sekä toteutettava asianmukaiset 

toimenpiteet näiden tietojen saamiseksi. Sen on myös säilytettävä näitä tietoja 

kuusi vuotta sen vuoden jälkeen, jona tilien tunnistamismenettelyt suoritettiin 

tai tili lopetettiin. 

 

Finanssilaitoksella on oltava tässä ohjeessa kuvattu huolellisuusmenettelyn 

edellyttämä dokumentaatio ja säilytettävä nämä tiedot kuusi vuotta viimeisestä 

raportointivuodesta eteenpäin. Finanssilaitoksella täytyy myös tarvittaessa 

osoittaa huolellisuusmenettelyn edellyttämällä tavalla, miksi jotain tiliä ei ole 

katsottu raportoitavaksi tiliksi. Tämän vuoksi finanssilaitoksen täytyy yleensä 

säilyttää kuusi vuotta myös tällaisen tilin huolellisuusmenettelyä varten kerätyt 

dokumentit ja tiedot vastaavan ajanjakson (kuusi vuotta sen vuoden jälkeen, 

jolta tiliä ei raportoitu). Vastaava kuuden vuoden säilytysvelvollisuus koskee 

tilitietoja, joista raportoitavat tiedot on kerättävä. 

Suurin osa huolellisuusmenettelyä varten tarvittavista tiedoista on kerättävä ja 

säilytettävä myös muuta tarkoitusta, kuten esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön 

vaatimuksia ja voitonjaon verotusta varten. Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei 

nyt esillä oleva lainsäädäntö rajoita tai poista muita lainsäädännön edellyttämiä 

huolellisuus-, raportointi-, kirjanpito-, muistiinpano- tai säilytysvelvollisuuksia. 
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4.4 Hallinnolliset menettelyt sen tarkistamiseksi, noudatta-

vatko raportoivat finanssilaitokset tietojenvaihto- ja huolelli-

suusmenettelyjä 

 
Direktiivin voimaanpanolain 5 b §:ssä Verohallinto on velvoitettu valvomaan, 

että finanssilaitokset noudattavat vaadittuja menettelyjä. Vastaava valvontavel-

voite on myös verohallintolain 2 §:ssä. Käytännössä Verohallinto valvoo fi-

nanssilaitosten tässä ohjeessa mainittujen velvoitteiden hoitamista mm. vero-

tarkastuksilla ja valvomalla annettujen vuosi-ilmoitusten sisällöllistä oikeelli-

suutta vuosittain. 

 

Finanssilaitosten on annettava Verohallinnon kehotuksesta edellä mainittua 

lakisääteistä tehtävää varten tarvittavat yksilöidyt lisätiedot (VML 19 §), ne 

asiakirjat joista tarvittavia tietoja voi olla saatavilla (VML 23 §) sekä esitettävä 

tarkastettavaksi (VML 14 §) kaikki VMA 3 §:ssä säädetty aineisto, joka on tar-

peen finanssilaitosten menettelyjen ja raportoinnin oikeellisuuden tarkastami-

seksi.  

Finanssilaitosten on annettava tiedot Verohallinnolle salassapitosäännösten ja 

muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten estämättä (VML 22 §).  

 

4.5 Hallinnolliset menettelyt raportoivan finanssilaitoksen 

seurantaa varten, jos dokumentoimattomia tilejä raportoidaan 

 
Direktiivin voimaanpanolain 5 b §:ssä ja VML 15 c §:ssä on Verohallinnolle 

määrätty velvoite todentaa, että finanssilaitokset noudattavat huolellisuusme-

nettelyjä ja toteuttavat seurantaa dokumentoimattomien tilien osalta. 

 

Verohallinto tulee valvomaan edellä kohdassa 4 mainitulla tavalla finanssilai-

tosten toimintaa myös dokumentoimattomien tilien osalta. Dokumentoimatto-

mien tilien osalta valvontaa tehdään mm. voitonjaon verotuksen valvonnan 

yhteydessä. Dokumentoimattomille tileille maksettujen voitonjakojen osalta ei 

yleensä voida myöntää lähteellä verosopimuksen mukaisia lähdevero- tai en-

nakonpidätysetuuksia ja tilille maksetuista korkotulon lähdeveronalaisista suori-

tuksista on perittävä korkotulon lähdevero. Edellä mainitut etuudet edellyttävät, 

että suorituksen saaja on riittävän huolella tutkittu ja tunnistettu. Mikäli tili on 

dokumentoimaton eikä sen tilinhaltijan verostatusta ole voitu raportointia varten 



155 / 157 
 

 

selvittää, ei tunnistusta ole voitu tehdä vaaditusti myöskään ennen suorituksen 

maksamista voitonjaon verotuksen etuuksien myöntämistä varten. 

 

4.6 Säännökset, joita sovelletaan, jos sääntöjä ei noudateta 
 

Finanssilaitokselle voidaan määrätä VML 22 a §:n mukaiset seuraamukset, 

mikäli se laiminlyö laissa edellytetyt raportointivelvoitteensa. Tiedonantovelvol-

lisuudesta vastuussa oleva voidaan tuomita VML 87 §:ssä säädetysti tiedonan-

tovelvollisuuden laiminlyönnistä sakkoon. 

 

Huolellisuusmenettelyiden laiminlyönnit tyypillisesti tarkoittavat myös muiden 

verotukseen liittyvien velvoitteiden laiminlyöntejä, joille on omat erilliset sank-

tiosäännökset. 

 

4.7 Raportoivan finanssilaitoksen velvoitteet rekisterin pitä-

jänä 
 
Raportoitavat ja huolellisuusmenettelyä varten kerättävät tiedot ovat henkilötie-

toja. Verolainsäädännöstä tulee finanssilaitokselle velvoite kerätä ja oikeus 

käsitellä luonnollisia henkilöitä koskevia tietoja, säilyttää tietoja rekistereissään 

laissa mainitun ajan (6 vuotta tilin sulkemisesta tai muun viimeisen raportoita-

van vuoden päättymisestä) sekä luovuttaa tiedot Verohallinnolle vuosittain 

vuosi-ilmoituksella ja Verohallinnon kehotuksesta Verohallinnon lakisääteistä 

valvontatehtävää varten. Finanssilaitos on rekisterinpitäjä ja se on velvollinen 

huolehtimaan niistä velvoitteista, joita rekisterinpitäjälle tulee henkilötietolaista. 

 

Finanssilaitoksen on varmistettava tietoja kerätessään, että tilinhaltija tietää 

mihin tarkoitukseen tietoja kerätään ja toiminnassaan huomioitava tietojen 

käyttötarkoitus (verotus). Mikäli finanssilaitos kerää samalla tietoja muuta käyt-

tötarkoitusta, kuten esimerkiksi liiketoimintaansa varten, on tilinhaltijalle kerrot-

tava miltä osin kerättävät tiedot ovat lainsäädännön edellyttämiä pakollisia tie-

toja ja mitä seuraamuksia virheellisistä tai puutteellisista tiedoista tilinhaltijalle 

voi aiheutua. 

 

Direktiivin voimaanpanolain 5 a §:ssä on säädetty velvoitteita rekisterin pitäjänä 

olevalle raportoivalle finanssilaitokselle. Finanssilaitoksen on ilmoitettava rapor-

toitavalle luonnolliselle henkilölle, että VML 17 b ja c §:ssä tarkoitettuja häntä 
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koskevia tietoja kerätään ja tietoja luovutetaan Verohallinnolle, joka lähettää 

tietoja toisiin jäsenvaltioihin ja kolmansiin maihin. Kyseiselle henkilölle on varat-

tava mahdollisuus tarkastaa annettujen tietojen oikeellisuus ennen tietojen luo-

vuttamista. Lainsäädäntö ei kuitenkaan edellytä, että finanssilaitoksen olisi toi-

mitettava tiedot tilinhaltijalle ennen niiden luovuttamista. Menettely vastaa VML 

3 luvun mukaisten muiden vuosi-ilmoitusten menettelyjä. 

 

4.8 Tilinhaltijan velvollisuus toimittaa oikeasisältöiset tiedot 
 
Finanssilaitoksella on lakisääteinen velvollisuus tutkia ja tunnistaa tilinhalti-

joidensa verostatus. Tutkiminen ja tunnistaminen tapahtuvat finanssilaitoksen 

hallussa olevien tietojen lisäksi tilinhaltijalta pyydettävien tietojen avulla. 

1.1.2016 ja sen jälkeen avattujen uusien tilien osalta finanssilaitoksen on pyy-

dettävä kaikilta tilinhaltijoiltaan ns. itse annettu todistus (vrt. ohje), jossa se 

kerää verotusta varten tarvittavia tietoja. Tilinhaltijan on annettava pyydetyt 

tiedot finanssilaitokselle ja varmistettava itse annetussa todistuksessa olevien 

tietojen oikeellisuus. Finanssilaitos ei saa avata tiliä, ellei se saa oikeasisältöis-

tä itse annettua todistusta tilinhaltijalta. 

 

Ennen 1.1.2016 avattujen tilien osalta finanssilaitos voi tutkia ja tunnistaa tilit 

sillä aiemmin hallussaan olevien tietojen perusteella. Mikäli finanssilaitos hal-

lussaan olevien tietojen perusteella havaitsee ns. tunnusmerkin (vrt. ohje) ul-

komaille, on sen joko ilmoitettava tili vuosi-ilmoituksellaan Verohallinnolle tun-

nusmerkin mukaisen maan tilinhaltijan tilinä tai ohjeessa kuvatulla menettelyllä 

varmistettava ja tarvittaessa osoitettava Verohallinnolle, ettei tilinhaltija ole ko. 

maahan verovelvollinen tunnusmerkistä huolimatta.  

 

Mikäli finanssilaitoksella ei ole riittäviä tietoja tilinhaltijan verotuksellisen asuin-

valtion määrittämiseksi, on sen pyydettävä tilinhaltijalta tarvittavia lisätietoja. 

Tilinhaltijan on annettava tarvittavat lisätiedot. Mikäli tilinhaltija ei anna näitä 

tietoja, on finanssilaitoksen ilmoitettava tili Verohallinnolle vuosi-ilmoituksellaan 

ns. dokumentoimattomana tilinä. Verohallinto ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin 

tällaisten tilien osalta. Tiedoilla, joilla voidaan varmistaa tilinhaltijan oikea vero-

status, on merkitystä muutoinkin verotuksessa. Esimerkiksi voitonjaon verotuk-

sessa suorituksen maksajalla täytyy olla riittävät tiedot suorituksensaajasta.  
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Finanssilaitos voi aina myös näiden aiempien tilien osalta soveltaa uusien tilin 

menettelyä eli pyytää tilinhaltijaltaan itse annettua todistusta. Tilinhaltijan tulisi 

tällöin antaa vaaditut tiedot. 

 

Verohallinto tulee lähettämään saapuneet tiedot lainsäädännössä määrätyllä 

tavalla tilinhaltijan asuinvaltioon ja/tai niihin valtioihin, joihin tilinhaltijalla on tun-

nusmerkki. Tilinhaltijalla on oikeus tarkastaa finanssilaitoksessa finanssilaitok-

sen Verohallinnolle ilmoittamien tietojen oikeellisuus. Virheellisen tai puutteelli-

sen asuinvaltiotiedon vuoksi tiedot lähetetään väärään valtioon tai sisällöltään 

virheellisinä.  

 

Mikäli finanssilaitos havaitsee tai sillä on syytä epäillä tilinhaltijan ryhtyneen 

menettelyihin, joilla se pyrkii välttämään oikean raportoinnin, on finanssilaitok-

sen ryhdyttävä lain edellyttämiin toimenpiteisiin. Finanssilaitoksen on ilmoitet-

tava tällaisista menettelyistä ja niihin ryhtyneistä tilinhaltijoista Verohallinnolle 

ja/tai ilmoitettava tiedot tosiasiallisen tilanteen mukaisesti.  

 

Väärien tietojen antaminen verotusta varten voi johtaa veronkorotukseen ja 

muihin hallinnollisiin seuraamuksiin. Mikäli virheellinen tieto on annettu veron 

välttämistarkoituksessa, voi siitä seurata rikosoikeudellinen rangaistus (verope-

tos). 
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