
Kundinformation – källskatt utdelning finska aktier  
 
Till dig som äger, eller nyligen har ägt finska aktier (där räknas även t.ex. Nordea, Stora Enso och 
Nokia då dessa bolag har sitt säte i Finland) vill vi informera om att från och med den 1 januari 2021 
kommer den utländska källskatten på utdelningar från finska aktier höjas med 20 procentenheter, 
detta enligt beslut av den finska Skattemyndigheten. 
 
Den finska skatten på utdelningen blir då 35 % (gäller samtliga kontotyper). På depå- och VP-konto 
kommer därefter svenska Skatteverket att dra ytterligare 15 % i skatt på utdelningen. 
 
Om du äger finska aktier på depå-, VP- eller Investeringssparkonto  
Då har du som kund möjlighet att från det finska Skatteverket begära tillbaka de extra 20 % som dras i 
skatt på utdelningarna. Sparbanken Syd har inte möjlighet att begära tillbaka skatten för din räkning. 
 
Om du äger finska aktier på en kapitalförsäkring, pensionsförsäkring, kapitalpension eller 
tjänstepension 
Då behöver du inte begära tillbaka skatten själv, det gör försäkringsbolaget åt dig. Det beror på att 
Försäkringsbolaget står som ägare till värdepapper som finns på försäkringsprodukter. 
 
Klicka här för att se hur du ska göra för att begära tillbaka en del av den utländska källskatten. 
Observera att i den inledande informationen på länken ovan så hänvisas det till att kontakta 
utbetalaren eller det kontoförande institutet. Det ska du inte göra, du ska istället följa instruktionerna 
längre ner om hur du via blankett som skickas till det finska Skatteverket begär tillbaka skatten. 
 
För vilket år ska jag begära tillbaka skatten? 
Det är för utdelningar i finska aktier som du får efter den 1 januari 2021. Det är först då som de extra 
20 % dras, som du alltså kan begära tillbaka. Du behöver inte ansöka om återbetalning av den 
utländska källskatten på utdelningar som skett innan dess. 
 
När kan jag begära tillbaka skatten? 
Det är först året efter att utdelningen har skett som du kan begära tillbaka skatten. Dvs om du får en 
utdelning 2021 så ska du avvakta tills året tagit slut innan du skickar in din begäran. Det är möjligt att 
begära tillbaka skatten under de tre efterföljande åren efter att utdelningen skett. Dvs får du en 
utdelning 2021 har du fram till 2024 på dig att begära tillbaka skatten. 
 
Varför drar inte Sparbanken Syd rätt skatt på utdelningen från början? 
Anledningen är att vi dessvärre inte har möjlighet att hantera den manuella process som krävs för att 
erhålla direktnedsättning från början. 
 
Vilka aktier som handlas på den svenska börsen omfattas? 
 
TietoEVRY 
Nokia Oyj 
Stora Enso A 
Stora Enso R 
Ahlstrom-Munksjö Oyj 
Herantis Pharma Oyj 
Loudspring Oyj 
Enersize 
Nitro Games 
BBS-Bioactive Bone Substitutes 
Nordea Bank Abp 
Nanoform Finland Oyj 
Nexstim Oyj 
Adapteo 
Savosolar Oyj 
 
Länk: https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-
oss/blanketter/deklarationsanvisningar/anvisning_for_ifyllningen_blankett_61643/  
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