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Euroclear Finland Ab sköter i lagen definierade 
uppgifter för värdepapperscentralen och clearing 
samfundet. Euroclear Finland Ab är införd i 
handelsregistret och dess verksamhet övervakas av 
Finansinspektionen. Finansinspektionens 
kontaktuppgifter finns i slutet av denna broschyr. 
 
Euroclear Finland använder bifirman Finlands 
Värdepapperscentral då det erbjuder tjänster i 
egenskap av kontoförvaltare i enlighet med 6 kap. 8 § 
i lagen om värdeandelssystemet och om 
clearingverksamhet. Värdepapperscentralen erbjuder 
värdeandelskontotjänster åt privatpersoner och  
samfund.  
 
Denna broschyr innehåller grundläggande information 
för konsumenten om  Värdepapperscentralens 
kontoförvaltare. 
Uppgifterna i denna broschyr grundar sig på 
Konsumentskyddslagens 6 a kap. om 
distansförsäljning av finansiella tjänster och finansiella 
instrument. För Värdepapperscentralen innebär 
distansförsäljning en situation där konsumenten ingår 
ett kontoavtal om förvaring av värdeandelar med 
Värdepapperscentralen via distanskommunikation, 
utan att parterna är närvarande samtidigt. 

 
Broschyrens bilagor innehåller 
 
- kontovillkoren och 
- den gällande prislistan. 
 
Broschyren och dess bilagor bör studeras omsorgsfullt 
innan ett värdeandelskonto öppnas. 
 

Kundtjänst 
 
I frågor som berör värdeandelskonton hos 
Värdepapperscentralens kontoförvaltare kan man ringa 
till avgiftsfria servicenummer 08001 80500 vardagar 
kl. 9.00 - 16.00. 
 
Värdepapperscentralens serviceställe (Urho Kekkonens 
gata 5 C, 00100 Helsingfors) betjänar kunder vardagar 
kl. 9.00 - 15.30. Sommartid och under julen kan 
öppettiderna avvika från det normala. 
 
Mer information finns även på webben på adressen 
www.euroclear.com välj språk till finska / Palvelut 
Suomessa / Tjänster kring värdeandelskonton / Öppna 
och använda ett värdeandelskonto  
 
Denna broschyr om kontotjänster samt kontovillkor 
och prislista kan erhållas på finska, svenska och 
engelska. Uppgifterna i denna broschyr är i kraft 
tillsvidare fr.o.m. den 15.4.2013. Tjänsterna betjänar 
på finska och svenska. 
 

Öppnande av konto 
 
Varje privatperson eller samfund, som förbinder sig att 
iaktta kontoavtalet samt betalar de  
avgifter och fullgör de övriga skyldigheter som hör till 
värdeandelskontot, kan bli kontokund hos 
Värdepapperscentralens kontoförvaltare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öppnande av konto hos Värdepapperscentralen kan 
ske per post eller genom att besöka 
Värdepapperscentralens serviceställe. 
 
Blanketten för kontoöppnande, annat material som 
hänför sig till öppnandet av konto samt returkuvert 
kan beställas på avgiftsfria servicenummer 08001 
80500. Material för kontoöppnande kan också skrivas 
ut från Värdepapperscentralens webbsidor 
www.euroclear.com välj språk till finska / Palvelut 
Suomessa / Tjänster kring värdeandelskonton / Öppna 
och använda ett värdeandelskonto  
 
Kontoavtal i original jämte nödvändiga bilagor skall 
tillställas Värdepapperscentralen. Den som öppnar 
kontot ingår ett kontoavtal med Finlands 
Värdepapperscentral. Genom att underteckna avtalet 
förbinder sig den som öppnar kontot att följa 
kontovillkoren och den aktuella prislistan. 

 

Förvaring av värdeandelar   
 
Värdepapperscentralens kontoförvaltare tillhandahåller 
kontotjänster för förvaring av värdeandelar. Aktiebrev 
eller andra värdepapper i pappersform kan inte 
förvaras hos Värdepapperscentralen. 
 
Till de tjänster som hänför sig till förvaring av 
värdeandelar hör bl.a. 
 
- utbetalning av dividender och annan avkastning 
- registrering som hänför sig till affärer 
- anmälning av aktieemission på basis av tidigare 
ägande 
- kontoöverföringar av värdeandelar från ett konto till 
ett annat inom Värdepapperscentralen samt 
överföringar till en annan kontoförvaltare 
- överföring av helt värdeandelskonto till 
Värdepapperscentralen 
- registreringar av pantsättningar av värdeandelar 
- leverans av nödvändiga uppgifter för beskattningen 
- kontoutdrag av transaktioner och saldo 
 
Värdepapperscentralen tillhandahåller inte 
egendomsförvaltningstjänster såsom 
portföljförvaltning, värdepappersförmedling eller 
placeringsrådgivning. 
 

Avgifter för förvaring av värdeandelar 
 
De priser som uppges i denna broschyr grundar sig på   
den aktuella prislistan för Värdepapperscentralens 
tjänster som medföljer som bilaga. 
 
För privatpersoner är förvaringen av finska aktier, 
optioner, optionslån, konvertibla skuldebrevslån, 
indexandelar, andelar i andelslag samt garantiandelar i 
ömsesidiga försäkringsbolag gratis. Kostnaderna för 
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förvaringen betalas av det bolag som emitterat 
värdepapperen. Följande bastjänster som hänför sig 
till ovannämnda värdeandelar är kostnadsfria för 

privatpersoner: 
 
- öppnande av värdeandelskonto 
- utbetalning av avkastning till bankkonto på SEPA-
området (IBAN + BIC) eller adress i Finland 
- sändning av teckningsanvisning 
- kontoutdrag för registrering som skett på kontot och 
egendom på kontot 
- årligt kontoutdrag för beskattning. 
 
För förvaring av andra än sådana finska värdeandelar 
som avses i 6 kap. 3 § 1 mom. i lagen om 
värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
(bl.a. finska masskuldebrevslån, övriga 
skuldvärdeandelar, warranter och depositionsbevis för 
utländska aktier) uppbärs 0,004%/år (+MOMS 24 %) 
av ifrågavarande värdeandelars sammanräknade 
värde, dock minst 2,60 EUR/månad (inkl. MOMS). 
Priset inkluderar ovannämnda bastjänster. 
 
Prissättningen, som grundar sig på värdet av svenska 
och andra utländska värdeandelar och de månatliga 
minimiavgifterna, framgår av prislistan i bilaga liksom 
prislistan för företag och andra samfund. 
 
Värdepapperscentralen fakturerar sina kontokunder för 
förvaring två gånger per år (faktureringsperioderna är 
december-maj och juni-november, betalningsvillkor 14 
dagar netto). 
 
Avgiftsbelagda tjänster är därtill bl.a.: 
 
- överföring av värdeandelar från 
Värdepapperscentralen till en annan kontoförvaltare 
- registrering av pantsättning av värdeandelar på 
värdeandelskontot 
- anteckning av olika fullmakter och begränsningar på 
värdeandelskontot 
- överföring av helt  värdeandelskonto till 
Värdepapperscentralen. 
 
Avgifter som hänför sig till kontoöverföringar, 
överföring av helt värdeandelskonto och leverans av 
värdeandelar över Finlands gränser skall till skillnad 
från övriga avgifter betalas i förskott till 

Värdepapperscentralens bankkonto som finns angivet i 
prislistan. Värdepapperscentralen debiterar för 
registreringen, i enlighet med sina kontovillkor, i första 
hand den som ansökt om registreringen. 
 
Värdepapperscentralen uppbär mervärdesskatt i 
samband med provisionerna, om provisionerna är 
belagda med mervärdesskatt. 
 
Den gällande prislistan vid varje enskild tidpunkt 
tillhandahålls på Värdepapperscentralens webbsidor. 
Den kan också beställas på Kundkontotjänsternas 
avgiftsfria servicenummer. 
 

Handel via förmedlare 
 
Värdepapperscentralen kan inte ges inköps- eller 
försäljningsuppdrag inom börshandeln, dvs. 

Värdepapperscentralen är inte en värdepappers-
förmedlare. Värdepapperscentralens kunder kan ge 
uppdrag till vilken värdepappersförmedlare som helst 

(bank eller bankirfirma). 
 
Förmedlaren kan be kunden överföra de värdeandelar 
som skall säljas till kundens värdeandelskonto hos 
förmedlarens kontoförvaltare. Värdepapperscentralen 
debiterar kunden för kontoöverföringen i enlighet med 
sin gällande prislista. Även den mottagande 
kontoförvaltaren kan debitera kunden för sina egna 
kostnader. 
 
Alternativt kan förmedlaren göra försäljningen eller 
köpet direkt till kundens värdeandelskonto hos 
Värdepapperscentralen som registrering av 
börshandeln. 
 
Förmedlaren uppbär i alla fall sina kostnader av 
kunden enligt sin tariff. 
 

Om beskattning 
 
Konsumenten bör beakta att i denna broschyr har 
upptagits de vanligaste beskattningsuppgifter som 
hänför sig till avkastningar av värdeandelar som 
hanteras i Finlands värdeandelssystem då mottagaren 
av avkastningen är en privatperson eller ett dödsbo 
som är allmänt skattskyldig i Finland. 
Värdepapperscentralen ansvarar inte för att ändringar 
som skett i skattelagarna o.d. reglering beaktas i 
uppgifterna i denna broschyr. För att få mer exakta 
uppgifter om beskattningen av värdeandelarna och 
deras avkastningar bör konsumenten kontakta 
beskattningsmyndigheterna. Mer information 
tillhandahålls också på beskattningsmyndighetens 
webbsidor www.vero.fi. 

 
Vissa räntor utbetalda av finländska bolag och 
dividender utdelade av finländska offentligt noterade 
bolag är skattebelagda kapitalinkomster för 
privatpersoner och dödsbon på sätt som närmare 
framgår i skattestadgandena. Kapitalskatteprocenten 
är 30  fr.o.m. den 1.1.2012. På 
förskottsinnehållningspliktiga räntor och dividender 
verkställs förskottsinnehållning i samband med 
utbetalning av avkastningen på det sätt 
skattestadgandena förutsätter. 
 
Dividender utdelade av andra än finländska offentligt 
noterade bolag är både kapitalinkomster och 
förvärvsinkomster på sätt som närmare framgår av 
skattestadgandena. Förskottsinnehållning verkställs 
inte på de här dividenderna. 
 
Räntorna för masskuldebrevslån är antingen  
källskattebelagda ränteinkomster eller 
inkomstskattebelagda räntor. I samband med 
utbetalningen av avkastning innehålls källskatt eller 
verkställs förskottsinnehållning av kapitalinkomsten, 
om skattestadgandena det förutsätter. Källskatten för 
ränteinkomst är 30 procent fr.o.m. den 1.1.2012. 
 
En person som är bosatt i Finland är skattskyldig i 
Finland för utländska avkastningar bl.a. för dividender 
på sätt som närmare framgår av skattestadgandena. 
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Dividend kan beskattas även i det land där den 
utbetalas. I samband med utbetalningen av dividend 
innehålls eventuell skatt som skall betalas utomlands.  

Om mottagaren av avkastningen är begränsat 
skattskyldig i Finland, innehålls källskatt, om 
skattestadgandena det förutsätter. 
 
Av innehavaren av värdeandelar kan dessutom i olika 
situationer uppbäras andra skatter, t.ex. 
överlåtelseskatt, skatt för överlåtelsevinst och 
gåvoskatt. 
 

Frånträdande av kontoavtalet    
 
Konsumenten har rätt att frånträda kontoavtalet 
genom att skriftligen meddela Värdepapperscentralen 
därom inom 14 dagar efter att avtalet ingåtts, om 
kontoavtalet har gjorts via  distanskommunikation. 
Kontoinnehavaren skall sända en skriftlig anmälan om 
frånträdandet till adressen: Finlands 
Värdepapperscentral, Kundkontotjänster, PB 1110, 
00101 Helsingfors eller per telefax till numret 020 770 
6656. I anmälan om frånträdandet skall 
kontoinnehavarens uppgifter specificeras. 
 
Värdepapperscentralen uppbär eventuella avgifter för 
förvaring och kontoöverföring som kumulerats till 
tidpunkten för frånträdandet i enlighet med sin 
prislista. 
 
I övrigt är avtalet i kraft ända tills kontoavtalet sägs 
upp skriftligen antingen på åtgärd av 
kontoinnehavaren eller Värdepapperscentralen på sätt 
som närmare framgår av kontovillkoren.  
 

Tillämpad lag 
 
Dessa förhandsuppgifter har lämnats i enlighet med 
finsk lagstiftning. På avtalsförhållandet tillämpas 
Finlands lag i enlighet med kontovillkoren. Tvister 
p.g.a. avtalet avgörs vid Helsingfors tingsrätt. En 
personkund har dock rätt att väcka talan vid 
tingsrätten på sin hemort, om kundens hemort är i 
Finland. 
 

Rättsskyddsmedel 
 
Kontoinnehavaren har Värdepappersnämnden till sitt 
förfogande som rättsskyddsförfarande utanför 
domstol. I eventuella situationer för överklagande är 
det bra för kontoinnehavaren att först kontakta 
Värdepapperscentralens kontoförande institut för att 
utreda ärendet. 
 
Värdepappersnämnden kan kontaktas antingen per 
telefon, brev, telefax eller e-post. Om frågan kräver 
fortsatt utredning i Värdepappersnämnden, skall 
klagomål och fullmakt för handläggning av ärendet 
göras skriftligt i enlighet med närmare anvisningar av 

Värdepappersnämnden. Mer information om 
förfarandet tillhandahålls på Värdepappersnämndens 
webbsidor.  
 
 
 

I enlighet med 6 kap. 10 § i lagen om 
värdeandelssystemet och clearingverksamhet har den 
skadelidande rätt att få ersättning från den i 6 kap. 9 

§ i lagen om värdeandelssystemet och 
clearingverksamhet nämnde registreringfonden, om 
kontoförvaltaren inte kan fullfölja sin i lagen om 
värdeandelskonton bestämda skadeståndsskyldighet. 
Om en kontoförvaltare inte har betalat en 
skadelidandes klara och ostridiga ersättningsfordran i 
enlighet med lagen om värdeandelskonton, kan den 
skadelidande anmäla detta till Finansinspektionen (6 
kap. 14 § 1 mom. i lagen om värdeandelssystemet och 
clearingverksamhet). 

Kontaktuppgifter 
 
Finansinspektionen: 
Besöksadress: Snellmansgatan 6, Helsingfors 
Postadress: PB 103, 00101 Helsingfors 
Telefon: 010 831 51 (växel) 
Internet: www.finanssivalvonta.fi 
 
Värdepappersnämnden: 
Adress: Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors 
Telefon: (09) 6850 120 
Telefax: (09) 6850 1220 
E-post: info@fine.fi 
Internet: www.fine.fi 
 
 
Denna broschyr är en översättning till svenska 
från den finskspråkiga originalversionen. Vid 
olikheter mellan den finskspråkiga och 
svenskspråkiga texten gäller den finskspråkiga 
texten. 
 
 


