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• Osingonmaksun aikataulu muuttuu T2S -järjestelmään siirryttäessä. 
 

– Nykytilanne: täsmäytyspäivä + 5 (joillain yhtiöillä jopa pidempi). 
– Jatkossa: täsmäytyspäivä + 1, käytännössä kuitenkin maksukatetapahtuma jo täsmäytyspäivän 

iltana. 
 
• Verotietojen nykyisen kaltaiseen toimittamiseen ja korjauksiin ennen maksua ei enää jää aikaa. 
 
• Bruttomallin vaihtoehtoiset ratkaisut mahdollistaisivat verokorjauksien toteuttamisen eri tavoin. 

 
• Tavoitteena löytää ratkaisu, joka tyydyttää EK:ta, FK:ta ja EFIä 
 
 

 
 
 
 

T2S –selvitysjärjestelmään siirtyminen ja sen vaikutukset osingonmaksuun – nykymallin 
ongelmat 
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• T2S pakottaa muutoksiin 
• Vaihtoehtoina esiteltiin käytännössä: 

– Bruttomalli  
– Maksimiveron pidätys (30 %) ja takaisinhakumenettely  
 

• Bruttomallissa tuotonmaksut toimitettaisiin liikkeeseenlaskijalta tilinhoitajille bruttomääräisenä, ts. 
ilman lähteellä – ennen maksun toimittamista tilinhoitajille – tehtäviä veronpidätyksiä. 

 
• Bruttomallin ongelmat liikkeeseenlaskijalle: 

– Liikkeeseenlaskija menettää veronpidätysten osalta tulevan korkohyödyn, kun koko osinkopotti veroineen 
maksetaan tilinhoitajille jo maksupäivänä. 

– Verovastuu ei kuitenkaan poistu, koska tämä edellyttäisi muutoksia lainsäädäntöön. 
 

• Maksimiveron pidätys ei käytännössä vaihtoehto, koska sillä olisi haitallisia vaikutuksia Suomen 
pääomamarkkinoiden houkuttelevuudelle. 

 
• EK:n tavoitteena ratkaisu, joka ottaisi paremmin huomioon liikkeeseenlaskijoiden intressit.  
• EFI kehitti ns. keskitetyn bruttomallin. 
 
                      Bruttomalli                            Keskitetty bruttomalli                    Nettomalli 
              
            
                     

Alustavia johtopäätöksiä tilanteen ratkaisemiseksi 
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1.Liikkeeseenlaskija toimittaa osingonmaksun bruttomääräisenä EFIlle ja EFI toimittaa 
nettomääräisen maksun tilinhoitajille maksupäivänä. 
2.EFi hallinnoi vero-osuutta joko EFIn asiakasvaratilillä per liikkeeseenlaskija tai valtuutuksella 
liikkeeseenlaskijan omalle pankkitilille -> mahdollistaa korkohyödyn säilymisen liikkeeseenlaskijalla. 
3.Tilinhoitajat tekevät verokorjaukset keskitetysti EFIn järjestelmään 
4.EFI toimittaa verotilityksen verotilille 
5.EFi toimittaa verotilityksen tiedot sekä kausi-ilmoituksen verottajalle 
6.Tilityspäivän jälkeiset korjaukset maksuvuoden loppuun asti tehdään EFIn kautta liikkeeseenlaskijan 
ja tilinhoitajien välillä 
 
•Liikkeeseenlaskijalla yksi sopimus EFin kanssa 

– Kattaa koko liikkeeseenlaskun elinkaaren: liikkeeseenlaskun, osingonmaksuun 
liittyvän prosessin ja vastuunjaon (lakiin perustuva verovastuu kuitenkin edelleen 
liikkeeseenlaskijalla) 

 
•EK ja FK katsoivat, että tulisi olla enemmän vaihtoehtoja ja kilpailua EFIn tarjoaman palvelun lisäksi.  
•Liikkeeseenlaskijalla tulisi olla mahdollisuus halutessaan hoitaa itse koko prosessi. 
 
 

 
 

 
 

EFI:n ehdotus, keskitetty bruttomalli 
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• EK pyysi vielä EFI:ä analysoimaan mahdollisuuksia nettomallin käytölle. 
 
• Jatkokeskustelut ovat osoittaneet, että nykymalliin pohjautuva nettomalli olisi mahdollista toteuttaa 

tietyin edellytyksin. 
– Eli verotietojen korjaukset tapahtuisivat käytännössä maksupäivän jälkeen 

 
• EFI esitteli uusimman mallinsa EK:ssa viime perjantaina. Lähtökohtainen kantamme on 

myönteinen tälle mallille. Myös FK kannattaa mallia.  
– Liikkeeseenlaskijalla mahdollisuus hoitaa halutessaan varsin pitkälle prosessi itse. 
– Voi myös hankkia suurimman osan palveluista EFI:ltä. 

 
• EK:ssa on toiminut osinkomallityöryhmä vuoden alusta ja se on pohtinut eri vaihtoehtojen 

mahdollisuuksia ja tämä viimeisin malli käsitellään vielä työryhmässä. 
 

 
 
 
 

 
 

 

Nykyinen ehdotus – mahdollisuus pitäytyä 
nettomallissa  
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