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YLEISTÄ

1. Muutokset edelliseen vuonna 2013 päivitettyyn tietuekuvaukseen
Tietuekuvaus on päivitetty. Tietosisältöön ei ole tullut muutoksia.
2. Mitkä tiedot etuuden maksajan tulee ilmoittaa?
Vakuutusyhtiöiden ja muiden etuuksien maksajien on ilmoitettava Verohallinnolle maksamistaan etuuksista, jotka on Perintö- ja lahjaverolain 7 a ja 18 a §:ssä lueteltu.
3. Tietojen tekninen tarkistaminen ja varmistus
Lähetettävien tiedostojen pitää olla Verohallinnon antamien tietuekuvausten mukaisia. Tiedon antajan on tarkistettava, että henkilö- ja yritystunnukset ja euromäärät ovat oikeita.
Samoin on tarkistettava, että ilmoituksella on kaikki pakolliset tiedot. Verohallinto ei ota
vastaan virheellisiä tai puutteellisia tiedostoja.
1.1.2016 alkaen verohallinto vastaanottaa ilmoituksia ainoastaan sähköisesti
verohallinnon Ilmoitin-palvelun kautta annettuina tietuekuvauksen mukaisina tiedostoina.
(www.Ilmoitin.fi)
4. Milloin tiedot on luovutettava?
Tiedot on annettava kuukausittain maksukuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä. (Esimerkki: jos etuus on maksettu 5.2., ilmoitus on annettava 31.3. mennessä.)
5. Panttioikeuden haltijoiden tietojen ilmoittaminen
Panttioikeuden haltijalle maksettu vakuutuskorvaus on myös ilmoitettava (Verohallituksen
päätös Dnro 157/36/2010 1 § 7). Panttioikeuden haltijan tiedot on ilmoitettava samassa
muodossa kuin muidenkin ilmoitusvelvollisten. Panttioikeuden haltijasta merkitään positioon 75. Kun ilmoitetaan panttioikeuden haltijan tietoja, on aina ilmoitettava myös edunsaajan tiedot, vaikka hänelle ei maksettaisikaan korvauksia (korvaussummaksi merkitään nolla).
Edunsaajan ja panttioikeuden haltijan/-haltijoiden vakuutustunnusten pitää olla samat.
6. Ilmoitusten toimittaminen Verohallintoon
Ilmoitusten lähettämiseen on käytettävissä www.ilmoitin.fi osoitteessa oleva sähköisen ilmoittamisen palvelu. Palveluun kirjaudutaan Katso-tunnisteella tunnistautuen. Kyseisellä
Katso-tunnisteella tulee olla ilmoittajayrityksen tietojen lähettämisen oikeutus joko VEROVuosi-ilmoittaminen tai VEROTyonantajasuoritukset roolilla 2.
Mikäli etuuksia maksaneen yrityksen tietojärjestelmä ei tuota sähköisiä ilmoituksia, voi ilmoittaja hyödyntää Verohallinnon tarjoamaa www.ilmoitin.fi –palvelussa olevaa exceltaulukkoa, jonka makrojen avulla syntyy tämän tietuekuvauksen mukaiset ilmoitukset. Ilmoituksen toimittamisesta saa lisätietoa osoitteesta: tiedonsiirto@vero.fi.
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KIINTEÄMITTAINEN TIETUE

Kiinteänmittainen tietue on pituudeltaan 85 merkkiä.
Kiinteämittaisilla tietueilla kaikki tiedot esitetään merkkimuodossa.
Rahakenttiin viedään etunollat. Rahamäärät ilmoitetaan euroina ja sentteinä ilman erotinmerkkiä,
esimerkiksi 1681 euroa 89 senttiä ilmoitetaan lukuna 168189. Tiedon puuttuessa rahakenttä täytetään nollilla. Rahakenttiin ei viedä etumerkkiä eikä rahamäärä saa olla negatiivinen.
Aakkosellinen tieto tasataan tietokentän vasempaan laitaan ja ilmoitetaan suuraakkosin.
Tietuekuvauksessa tiedot, joiden tarkentimena on P, ovat pakollisia tietoja.
Tietuekuvauksessa tieto, jonka tarkentimena on T, on tarvittaessa tieto.
Mikäli ilmoittaja tekee usean maksuperusteen ilmoituksen samalle edunsaajalle, tulee kaikista antaa oma ilmoituksensa.
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ETUUDEN MAKSUPERUSTE
P
1 = Kuolemantapakorvaus / hautausavustus
2 = Muu vakuutuskorvaus
3 = Eläkevakuutuksen perusteella maksetun
kuolemanvaravakuutuksen säästösumma
4 = Eläkevakuutuksen perusteella maksetun
kuolemanvaravakuutuksen säästösumman ylittävä osuus
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3 - 13

EDUNSAAJAN HENKILÖTUNNUS TAI YTUNNUS
Henkilötunnus merkitään muodossa ppkkvvnnnt, jossa väliviiva on vuosisatatunnus (-,+ tai
A). Yritystunnus muodossa NNNNNNN-Nbb,
jossa b on blankko, esim. 0123456-2bb
Y-tunnuksen etunollan on oltava mukana.
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14 – 24

VAKUUTUKSEN OTTAJAN/VAINAJAN
HENKILÖTUNNUS
Muoto kuten edunsaajan tunnuksessa.
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MAKSETUN KORVAUKSEN PÄÄOMA/
KUOLEMANTAPAUKSEN JOHDOSTA
MAKSETTU KORVAUS
Ilmoitetaan sentin tarkkuudella, täyttö oikealle
etunollin, esim. 00000350050 tarkoittaa 3500
euroa ja 50 senttiä.
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36 – 43

KORVAUKSEN MAKSUPÄIVÄ
Muodossa ppkkvvvv, maksupäivän oltava
01011996 jälkeen.
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44 - 63

VAKUUTUKSEN NUMERO TAI MUU TUNNUS
Täyttö vasemmalle, lopussa tyhjää

P
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64 - 74

VAKUUTUKSENANTAJAN Y-TUNNUS
P
Y-tunnus muodossa NNNNNNN-Nbb, jossa b on
blankko, esim. 0123456-2bb
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PANTTIOIKEUDEN HALTIJA
1 = panttioikeuden haltija
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