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HELSINKI CAPITAL PARTNERS 

MUISTIO  

Foreign Account Tax Compliance Act 

 

Aihe:  FATCA, Yhdysvaltoihin verovelvollisten tahojen ilmoitusvelvollisuudesta HCP:n  
sijoituksista 

 
Laatija:  Timo Vertala, Helsinki Capital Partners 

 

Taustaa:  

FATCA:n tarkoituksena on estää sijoittajien veronkiertoa tuottamalla veroviranomaiselle (IRS) 
tietoa yhdysvaltalaisten tahojen ulkomaisista talletuksista ja sijoituksista.  

FATCA:n piirissä oleviin pidätyksenalaisiin tuloihin (”withholdable payments”) kuuluvat 
esimerkiksi Yhdysvalloista välittömästi tai välillisesti peräisin olevat korot, osingot, johdannaisten 
perusteella saadut tulot sekä yhdysvaltalaisten osakkeiden ja velkakirjojen bruttomyyntihinnat. HCP 
noudattaa asiakkaisiin liittyviä selvittämis- ja tiedonantovelvollisuuksia IRS:lle FATCA-
sopimuksen mukaisesti. Asiakkaan tiedot lähetetään vuosittain IRS:lle, raportoimalla Suomen 
verottajalle. 
 
Sopimus tulee perustumaan Suomen ja USA:n kahdenkeskisen verosopimuksen 
tietojenvaihtoartiklaan, mutta sopimuksessa on sen luonteesta johtuen lainsäädännön alaan kuuluvia 
määräyksiä, joten niiltä osin se vaatii eduskunnan lopullisen suostumuksen.  
  
Sopimus rakentuu pitkälti USA:n julkaisemalle vastavuoroiselle mallisopimukselle (Model I). Sen 
tarkoituksena, että suomalaiset rahalaitokset velvoitetaan toimittamaan FATCA-lainsäädännön 
edellyttämät tiedot yhdysvaltalaisista tilinhaltijoista Suomen Verohallinnon kautta. Näillä näkymin 
sopimusta alettaisiin soveltamaan rahalaitoksella oleviin tietoihin vuodelta 2014 ja rahoituslaitokset 
velvoitettaisiin toimittamaan FATCA-säännösten edellyttämät tiedot vuoden 2015 alkupuoliskolla 
Verohallinnolle, joka toimittaa ne USA:han viimeistään syyskuussa 2015.  
 

FATCA:n vaikutukset HCP:lle: 

• Vakituinen asiakas on tunnistettava kuten ennenkin ennen asiakassuhteen aloittamista. Nyt 
tunnistetaan samalla myös verovelvollisen ilmoitusvelvollisuus HCP:n  sijoituksista 
Yhdysvaltojen veroviranomaiselle (IRS). 

• Vakituinen asiakassuhde tarkoittaa esimerkiksi omaisuudenhoitosopimuksen solmimista, 
rahasto-osuuden merkitsemistä, vakuutussopimuksen tekoa tai vastaavaa pysyväisluonteista 
asiakassuhdetta 
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IRS Ilmoitusvelvollinen asiakkuus HCP:llä 
	  

• Asiakkaan tunteminen 
o HCP:n tulee noudattaa asiakkaan tuntemista koskevia velvoitteita tehostetusti eli 

korostuneen huolellisesti, jos asiakkaaseen, palveluun, tuotteeseen tai liiketoimeen 
liittyy ilmoitusvelvollisuus IRS:lle. Tämä edellyttää jatkuvaa seurantaa. 

o HCP:n salkunhallintajärjestelmään on nykyisten asiakkaan tuntemisen luokkien; 
Yksinkertaistettu Asiakkaan tuntemisvelvollisuus (low), Normaali Asiakkaan 
tuntemisvelvollisuus (normal) ja Tehostettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus (high) 
lisäksi perustettu uusi luokka: 

 Perustettu luokka FATCA joka on normal ja high välissä. Vaatimustaso on 
sama kun luokassamme normal, mutta lisäten FATCA-vaatimukset 

o Omaisuudenhoitaja sijoittaa omaisuudenhoitosopimuksen nojalla asiakkaan 
omaisuutta eri Rahoitusvälineisiin  FATCA toimintaperiaatteiden mukaisesti 

 Rahastoistamme tarjoamme HCP Focus rahastomme jossa kaupat tehdään 
SEB:n arvopaperivälityksen kautta SEB:n säilytykseen 

 Emme tarjoa ratkaisujamme joissa raha voi olla sijoitettuna esimerkiksi 
kolmannen osapuolen rahastoon, joka saattaisi olla rajattu IRS-
ilmoitusvelvollisilta pois 

• W-9 – lomake 
o Asiakkaiden jotka ovat Yhdysvaltojen kansalaisia, joilla on kaksoiskansalaisuus 

(joista toinen on Yhdysvallat), joilla on Yhdysvaltojen Green Card, jotka asuvat 
Yhdysvalloissa tai joiden jokin osoite on Yhdysvaltoihin tai joiden verotusmaa 
on Yhdysvallat tulee täyttää W-9 – lomake. Alkuperäinen lomake tulee palauttaa, 
faksattuja, skannattuja tai kopioituja lomakkeita ei vastaanoteta. Asiakkaan tulee 
täyttää ja allekirjoittaa lomake itse. Asiakkaalla tulee olla Yhdysvalloissa myönnetty 
SSN (Social Security Number) tai ITIN (Individual Taxpayer Idenfication Number). 

 Asiakkaita kohdellaan yhdysvaltalaisina osakkeenomistajina, joille maksetut 
tuotot raportoidaan vuosittain asiakaskohtaisesti Yhdysvaltojen verottajalle. Jos 
asiakas opiskelee Yhdysvalloissa, ei tätä välttämättä luokitella yhdysvaltalaiseksi 
osakkeenomistajaksi, vaan asiaan vaikuttaa mm. asiakkaalle myönnetyn viisumin 
luokitus.  

 Myös alaikäiseltä asiakkaalta tulee saada W-9 – lomake, joka tulee olla kaikkien 
edunvalvojien allekirjoittama  

 Jos asiakkaalle on määrätty edunvalvoja, tulee asiakkaalta saada W-9 – lomake, 
jonka edunvalvoja(t) allekirjoittaa  

 Mikäli tiliin on kytketty muulle kuin osakkeenomistajalle tuotto-oikeus, tarvitaan 
sekä tuotto-oikeuden haltijalta että osakkeenomistajalta W-8BEN – lomake, W-9 
– lomake tai kopio henkilötodistuksesta. Tuotonsaajan dokumentti määräytyy 
tuotonsaajan oman asuin- ja verotusmaan ja kansalaisuuden mukaan. 

Vastuuvaraus: Tämän ohjeen tiedot perustuvat julkisiin lähteisiin ja informaatioon, joita HCP 
pitää luotettavina. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että esitetyt tiedot eivät 
kaikilta osin olisi täydellisiä tai virheettömiä. HCP ei vastaa vahingoista, joita tämän ohjeen 
käytöstä mahdollisesti aiheutuu.  


