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Ohjeet hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalle 

 

• Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden 
osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland 
Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2022.  

• Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tila-
päisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.4.2022 
klo 10.00 mennessä.  

• Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiö-
kokoukseen.   

• Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset 
eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimää-
rään. 

• Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuuden-
hoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valta-
kirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

• Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun 
ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoon äänestämisestä hallintarekisteröidyn osak-
keenomistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kulu-
essa.  

• Tilinhoitajayhteisö ei voi äänestää sähköisen ennakkoäänestysjärjestelmän kautta eikä saa-
pua henkilökohtaisesti kokouspaikalle. 

• Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen alkavat 28.3.2022 klo 9.00, kun yhtiökokouskut-
sun kohdan C (5.1) mukainen määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimit-
tamiselle on päättynyt.  

• Ennakkoäänet ja valtakirjat tulee toimittaa Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoittee-
seen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiöko-
kous/Raisio Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 7.4.2022 klo 
10.00 mennessä. 

Muutokset osinkojen lähdeverotuksessa 

Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta koskevia lakimuutok-
sia sovelletaan 1.1.2021 alkaen. Suomesta saatavista osinkotuloista pidätetään lähtökohtaisesti 
35 prosentin lähdevero.  

Suomessa yleisesti verovelvollisen hallintarekisteröidylle osakkeelle maksetusta osingosta voi 
joutua toimittamaan vuodesta 2020 alkaen 50 prosentin ennakonpidätyksen. Ylimääräinen en-
nakonpidätys hyvitetään normaalissa verotuksessa, jossa osakkeenomistaja ilmoittaa osinkotu-
lonsa Suomen Verohallinnolle.  

Sellaisesta peritystä verosta, joka ylittää sovellettavan veroprosentin (esim. soveltuvan veroso-
pimuksen mukaisen veroprosentin) on mahdollista hakea palautusta osinkotulon maksuvuoden 
jälkeen Suomen Verohallinnolta.  
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Hakemus lähdeveron palauttamisesta toimitetaan Suomen Verohallinnolle. Lisätietoa täältä. 

Voit myös saada palautuksen rekisteröityneeltä säilyttäjältäsi mahdollisesti jo osingon maksu-
vuoden aikana. Pyydämme olemaan yhteydessä säilyttäjääsi. 

 

https://vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/yritystoiminta/finanssiala/lahdeveron-palautus-ja-lahdeverokorttihakemukset/

	Muutokset osinkojen lähdeverotuksessa

