Svar på skriftligt spörsmål SSS 460/2020 rd

Svar på skriftligt spörsmål om att bekämpa företagsplundring och
trygga den allmänna offentligheten i fråga om innehav
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 460/2020 rd undertecknat av riksdagsledamot Jussi Saramo /vänst:
Vad ämnar regeringen göra för att bekämpa företagsplundring och trygga den allmänna
offentligheten i fråga om innehav?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
Finland för förnyat sina skatteavtal med beaktande av den internationella utvecklingen och särskilt med tanke på ändringarna som gjorts i OECD:s modellskatteavtal. Finland har också antagit
en allmän bestämmelse (PPT) som hindrar missbruk i ett multilateralt avtal (MLI) som förändrar
ett flertal gällande skatteavtal Avsikten är att motsvarande bestämmelse också tas in i nya bilaterala avtal och bilaterala avtal som ska förnyas.
I enlighet med Finlands skatteavtalspolitik ger Finlands skatteavtal även källstaten beskattningsrätt av portföljsdividender. Finland har emellertid fortfarande några gällande avtal i vilka dividenderna har befriats från källskatt. För vissa av dessa förs förhandlingar om förnyelse av avtalen.
Det görs även en bedömning av en ändring av andra avtal som avviker från Finlands skatteavtalspolitik. I förhandlingarna om skatteavtal bedöms helheten med beaktande av bland annat avtalet
i sin helhet, Finlands konkurrensfördel och Finlands läge i förhållande till de konkurrerande länderna.
I Finland ändrades förfarandet gällande källbeskattningen ifjol. Den nya regleringen träder i kraft
den 1.1.2021 och tillämpas på dividender som delats ut den 1.1.2021 eller senare. Ändringarna
bekämpar för din del oönskade planeringsmöjligheter i anslutning till källbeskattningen av dividender. I lagändringen preciseras att skatteavtalsförmånerna endast kan ges vid utbetalning av
dividender om antingen betalaren eller den registrerade förvararen omsorgsfullt har utrett dividendtagarens hemviststat och förvissat sig om att bestämmelserna om dividender i det internationella avtalet kan tillämpas. I skatteavtal förutsätts alltid att mottagaren av skatteavtalsförmånen
är innehavare av förmånen av dividenden, det vill säga en så kallad beneficial owner. Utgångspunkten för lagändringen är att Skatteförvaltningen får heltäckande uppgifter om dividendmottagarna.
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Den nya regleringen begränsar betydligt möjligheten för aggressiv skatteplanering. Den registrerade förvararens skatteansvar kommer jämfört med nuläget också effektivt att förhindra oönskad
skatteplanering.
En skattesats som är lägre än den nationella källskattesatsen kan enligt skatteavtalet endast beviljas en person som är innehavare av förmånen av dividenden och vars skattehemvist är i en skatteavtalsstat. Skatteavtalen som Finland ingått överensstämmer principiellt med OECD:s modellskatteavtal. Sålunda motsvarar också tolkningarna gällande innehavaren av förmånen av dividender tolkningen i kommentaren till modellskatteavtalet om inte annat framgår av enskilda skatteavtal. Det är inte möjligt att genom nationell lagstiftning avvika från tolkningen av skatteavtalet
så att rätten som innehavaren av förmånen av dividenden till en lägre skattesats enligt skatteavtalet
begränsas. I regeringsprogrammet har man också förbundit sig till att utreda om det är möjligt att
införa en bestämmelse gällande definitionen av den faktiska förmånstagaren.
Skatteavtalsförmånerna avslås ofta utifrån att mottagaren inte är innehavare av förmånen av dividenden och sålunda inte berättigad till skatteavtalsförmåner. Dessutom lämpar sig den allmänna
bestämmelsen om skatteflykt i 28 § i beskattningsförfarandet även på aggressiv skatteplanering i
anslutning till dividender.
I regeringsprogrammet konstateras också att det utreds om uppgifterna om förvaltningsregistrerade aktieägare i börsbolag kan tillgängliggöras i ett offentligt register. Detta har också införts i
det kommande programmet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet som godkändes i statsrådets session den 11.6.2020.
Helsingfors 24.6.2020
Finansminister Matti Vanhanen

