YIT Investeringstjänster

Administrativa
skattehändelser

Introduktion
I YIT - Investeringstjänster ger DEGIRO information om det avtalsförhållande som DEGIRO har ingåtts med dig i
kundavtalet och en mer detaljerad förklaring av dess tjänster och avtal. I detta referensarbete kan du också läsa
om de allmänna och specifika risker som är förknippade med att investera i finansiella instrument. Vi
rekommenderar att du läser YIT - Investeringstjänster och förbereder dig väl för att investera, så att du kan göra
detta på ett ansvarsfullt sätt.
YIT - Investeringstjänster är en del av kundavtalet. I YIT - Investeringstjänster har villkor den betydelse som
definieras i kundavtalet eller enligt definitionen i YIT - Investeringstjänster.
Om du har några frågor, besök våra vanliga frågor (FAQ) på hemsidan. Om du inte hittar svaret eller om du har
några kommentarer och/eller förslag, vänligen kontakta DEGIROs servicedesk. Du hittar kontaktuppgifter och
tillgänglighet för servicedesken på hemsidan.

Dokument
YIT - Investeringstjänster består av följande dokument:
•

Profiler

•

Penningmarknadsfonder

•

Investeringstjänster

•
•

Order och Orderutförningspolicy
Företagshändelser

•
•

Administrativa skattehändelser (det här dokumentet)
Prisöversikt

•
•

Egenskaper och risker med Financiella instrument
Säkerhetsvärde, risk, debetkapital och debetvärdepapper

•

Marknadsdata
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Administrativa skattehändelser
1. Källskatter
Du kan erhålla utdelningar och räntor som emittenten betalar på sina finansiella instrument (t.ex. aktier eller
obligationer). DEGIRO kommer att bokföra eventuella belopp som DEGIRO erhåller med avseende på kundens
värdepapper i kundens saldo. Ofta tillämpas en källskatt på inkomster från finansiella instrument. Förekomsten av
denna källskatt och dess procentsats kommer att bero på den nationella lagstiftning som är tillämplig på emittenten.
I vissa fall kan du eventuellt återkräva hela eller delar av eventuella källskatter. Observera att på grund av
användningen av samlingskonton och SPV för att inneha värdepapper kan du behöva lämna ytterligare information
till den relevanta skattemyndigheten.
När det gäller skattemyndigheterna i ditt bosättningsland, med tanke på användningen av SPV för att inneha
värdepapper, är det möjligt att skatterna inte har undanhållits under ditt namn, utan på SPV: s namn, vilket kan
innebära att din lokala skattemyndighet inte har informerats av emittenten om utdelningar och ränta och
källskatterna. Att tillhandahålla ett dokument med specifik information om utdelningar och ränta som erhållits i ditt
saldo och källskatterna är inte en tjänst som DEGIRO tillhandahåller som standard. Beroende på ditt
bosättningsland och den berörda skattemyndighetens krav kan DEGIRO som volontärtjänst, där automatiserade
eller standardiserade processer gäller, försöka förse dig med ett sådant dokument.
Observera att du är ensamt ansvarig för betalning av skatt och tillhandahållande av information till
skattemyndigheter och om det krävs kommer DEGIRO att lämna information om dig till skattemyndigheterna.

Beroende på det skatteavtal som gäller mellan det land där du är bosatt och emittentens land kan du ha rätt till en
lägre källskatt än den (standard) skattesats som har medgivits. Att begära att en lägre skattesats ska användas och
att återkräva källskatt kan vara komplext och tidskrävande, särskilt i gränsöverskridande situationer. Därför är det
inte en tjänst som DEGIRO går med på att tillhandahålla som standard. Beroende på bland annat kan
emittentlandet, ditt bosättningsland och det tillämpliga skatteavtalet kan DEGIRO som en volontärtjänst, där
automatiserade eller standardiserade processer gäller, försöka sänka eller återkräva källskatten för sina kunder.
Ett villkor för den här tjänsten är att du i rätt tid tillhandahåller DEGIRO den information som DEGIRO kommer att
begära för detta ändamål. Förutom detta, som en allmän regel, för att minska eller återkräva källskatt är det
nödvändigt att följande tre egenskaper som anges av dig med DEGIRO , alla ser till samma land:
- det land där du bor eller där du är etablerad;
- din primära skattebostad;
- ditt referenskontos land.
Utöver ovanstående är det beroende av kundens rättsliga form om en kund som inte är en fysisk person kan dra
nytta av befrielsen eller återbetalningen av källskatten.
Att begära befrielse eller återbetalning av källskatt är en komplicerad process där resultatet inte är säkert. Det kan
hända att ett belopp som redan har betalats till dig återkrävs igen vid ett senare tillfälle av de tillämpliga
skattemyndigheterna, en förmyndare eller annan tjänsteleverantör. DEGIRO har alltid rätt att dra av belopp som
har lagts till ditt saldo, men som så småningom inte har mottagits av DEGIRO , från ditt saldo.

2. Transaktionsskatt /stämpelskatt
Transaktionsskatt är samlingsnamnet för skatter som tas ut på transaktioner i finansiella instrument. I vissa
jurisdiktioner kan du vara skyldig att betala en transaktionsskatt eller stämpelskatt. Transaktionsskatt och
stämpelskatt innebär en skyldighet för skattebetalarna att betala ett visst belopp (vanligtvis en fast procentsats) för
vissa typer av transaktioner och en bestämd kategori (eller kategorier) av finansiella instrument. Vanligtvis är de
faktorer som är relevanta för skattens storlek de finansiella instrumenten inom ramen för transaktionsskatten eller
stämpelskatten, de berörda transaktionerna, beskattningsunderlaget och skattesatsen och skattebetalarna själva.
Eftersom de faktorer som ska övervägas beror på nationell lagstiftning rekommenderar vi att du informerar dig själv
om den nationella lagstiftningen som kan påverka de finansiella instrument du kan tänka dig att investera i.
Länder som har upprättat en transaktionsskatt eller stämpelskatt använder olika parametrar för att diktera vilka
transaktioner som är skattepliktiga, vilket till och med kan leda till att olika transaktionsskatter tillämpas på samma
transaktion.
Du hittar mer information om transaktionsskatten på hemsidan.
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