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1 YLEISTÄ   

 
Tämä dokumentti on tarkoitettu lähdeveron palautusten ja lähdeverokorttien XML-
massahakemusten lähettäjille. Dokumentin tarkoituksena on kertoa hakemusten  liit-
teiden lähettämisestä sähköisesti Ilmoitin.fi palvelun kautta.  
 
Jokaiselle hakemukselle tulee liittää vähintään yksi liite kohdassa 3 luetelluista liitetyy-
peistä. 
 
Tämän dokumentin lisäksi tietoa löytyy Osinkojen lähdeveron palautushakemuksen 
teknisestä soveltamisohjeesta ja Lähdeverokorttihakemuksen teknisestä soveltamis-
ohjeesta. 

2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI 

 
Sähköiseen osinko-, korko- ja rojaltitulon lähdeveron palautushakemukseen ja lähde-
verokorttihakemukseen liittyviä liitteitä on mahdollista lähettää sähköisesti erillisinä lii-
tetiedostoina PDF-muodossa Ilmoitin.fi palvelun kautta. Vain PDF-tiedostot hyväksy-
tään. Tiedostot, jotka eivät ole pdf-muodossa, muunnetaan 'Print to pdf' -toiminnolla. 
Liitteiden lähetys edellyttää, että hakemus on jo lähetetty aiemmin ja tietyn hakijan ha-
kemusta yksilöivä ApplicationId, jolla liite kohdistetaan, löytyy Ilmoitin.fi-palvelusta.  
 
Liitteitä lähetettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että liitetyypin nimi vas-
taa liitteen sisältöä. Ilmoitin.fi-palvelu ei tarkasta liitetiedoston sisältöä. 

3 VARATUT LIITETYYPIT 

 

Liitetyypin nimessä ei saa olla välilyöntejä vaan sanat yhdistetään alaviivalla '_', esim. 
Kaupparekisteriote_tai_vastaava. 

3.1 Osinko-, korko- ja rojaltitulon lähdeveron palautushakemus 

− Valtakirja 

o hakijan tai tätä edustavan henkilön allekirjoittama valtakirja, joka on osoi-
tettu hakemuksessa yksilöidylle asiamiehelle 

− Kaupparekisteriote_tai_vastaava 

o tämä liitetyyppi koskee vain yhteisöjä 

o kun valtakirjan allekirjoittanut henkilö edustaa hakijayhteisöä, liitä hake-
mukseen kaupparekisteriote tai vastaava dokumentti, joka osoittaa henki-
lön nimenkirjoitusoikeuden 

− Asuinpaikkatodistus_tai_muu_rekisterointitodistus 

o hakijan kotivaltion viranomaisen myöntämä asuinpaikkatodistus hakemuk-
sessa esitetyiltä osingonmaksuvuosilta; muu rekisteröintitodistus hyväksy-
tään vain tilanteissa, joissa hakija ei saa asuinpaikkatodistusta 

− Tosite 

o pankin tai muun säilyttäjän vahvistama tosite tulon maksusta, myös pankin 
tai säilyttäjän vahvistamat koontitositteet useammasta maksusta hyväksy-
tään 

− Hakemuksen_perustelut 
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o tämä liitetyyppi koskee vain yhteisöjä 

o kun hakemuksen peruste on "EU-oikeus" tai "muu syy", liitä hakemukseen 
tarkemmat perustelut sille miksi lähdeveroa on peritty liikaa ja millä perus-
teella lähdevero tulisi palauttaa hakijalle 

− Rahastoesite 

o tämä liitetyyppi koskee vain yhteisöjä 

o kun hakemuksen peruste on "EU-oikeus" tai "muu syy" ja hakija on yhteis-
sijoitusyritys tai muu rahastoon rinnastettava, liitä hakemukseen rahas-
toesite hakemuksessa esitetyiltä osingonmaksuvuosilta 

− Muu 

o muut kuin edellä mainitut liitteet, esim. selvitys 

o muu liite pitää nimetä liitteen sisältöä kuvaavaksi, esim. WHT_6606611-
7_2020_010101_Muu_selvitys_1.pdf 

▪ sisältöä kuvaava tekstiosuus saa olla 40 merkin mittainen, aakkos-
numeerista tietoa ja sanat yhdistetään toisiinsa alaviivalla '_' 

3.2 Lähdeverokorttihakemus osinko-, korko- ja rojaltitulolle 

 

Lähdeverokorttihakemuksia ja niiden liitteitä lähettävät vain yhteisöt. 

− Valtakirja 

o hakijaa edustavan henkilön allekirjoittama valtakirja, joka on osoitettu ha-
kemuksessa yksilöidylle asiamiehelle 

− Kaupparekisteriote_tai_vastaava 

o liitä hakemukseen kaupparekisteriote tai vastaava dokumentti, joka osoit-
taa valtakirjan allekirjoittaneen henkilön nimenkirjoitusoikeuden 

− Asuinpaikkatodistus_tai_muu_rekisterointitodistus 

o hakijan kotivaltion viranomaisen myöntämä asuinpaikkatodistus hake-
musta koskevalle vuodelle; muu rekisteröintitodistus hyväksytään vain ti-
lanteissa, joissa hakija ei saa asuinpaikkatodistusta 

− Hakemuksen_perustelut 

o kun hakemuksen peruste on "EU-oikeus" tai "muu syy", liitä hakemukseen 
tarkemmat perustelut haetulle lähdeveroprosentille 

− Rahastoesite 

o kun hakemuksen peruste on "EU-oikeus" tai "muu syy" ja hakija on yhteis-
sijoitusyritys tai muu rahastoon rinnastettava, liitä hakemukseen tuorein 
mahdollinen rahastoesite 

− Todistus_osakkeiden_omistamisesta 

o todistus siitä, että yhteisö omistaa hakemuksessa yksilöidyn suomalaisen 

yhtiön osakkeet, esimerkiksi arvopaperivälittäjän myöntämä vahvistus 

osakkeiden ostosta tai vahvistettu kopio hakijan arvo-osuustilin tapahtu-

mista ja positiosta; todistuksesta/todistuksista tulisi käydä ilmi kaikki suo-

malaiset maksajat, joiden osakkeita hakija hakemushetkellä omistaa 

− Muu 
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o muut kuin edellä mainitut liitteet, esim. selvitys 

o muu liite pitää nimetä liitteen sisältöä kuvaavaksi, esim. TAS_6606611-
7_2020_010101_Muu_selvitys_1.pdf 

▪ sisältöä kuvaava tekstiosuus saa olla 40 merkin mittainen, aakkos-
numeerista tietoa ja sanat yhdistetään toisiinsa alaviivalla '_' 

4 LIITETIEDOSTOJEN NIMEÄMINEN 

 
Ilmoitin.fi-palvelun kautta lähetettävät LÄVE-liitteet tulee olla jo valmiiksi oikein nimet-
tyjä. Ilmoitin.fi-palvelu ei nimeä ladattuja ja lähetettäviä liitteitä.  
 
LÄVE-liitteet lähetetään Ilmoitin.fi palvelun kautta siten, että yhdelle hakijalle voidaan 
lähettää kerralla useampia liitteitä. Läve-liitteen tiedostonimessä pitää löytyä Applica-
tionId, johon liite kohdistuu ja vastaava ApplicationId pitää löytyä Ilmoitin.fi-palvelusta.  

Tiedoston nimi koostuu seuraavista elementeistä: "ApplicationID"_"liitetyyppi"(_"tar-
kenne").pdf 

• ApplicationID 

- Hakemuksen laji 

o WHT = Osinkojen lähdeveron palautushakemukseen liittyvä liite 

o TAS = Lähdeverokorttihakemukseen liittyvä liite 

- IN/TIN 

o hakevan organisaation tai luonnollisen henkilön IN/TIN  

- Vuosi 

o hakemuksen lähettämisvuosi 

- omavalintainen tarkenne 

• liitetyyppi 

• tarkenne (vapaaehtoinen, jos esim. useampi sama tiedosto) 

 

Esim 1. WHT_6606611-7_2020_010101_Valtakirja.pdf 

Esim 2.  

WHT_010101A9733_2020_11223344_Asuinpaikkatodistus_tai_muu_rekisterointi
todistus.pdf 

Esim 3. TAS_6612663-4_2020_AA123456_Kaupparekisteriote_tai_vastaava.pdf 

Esim 4. TAS_6612663-4_2020_AA123456_Muu_selvitys_1.pdf 

Esim 5. 

• WHT_6606611-7_2020_010101_Valtakirja_Teppo_Testaaja.pdf  

• WHT_6606611-7_2020_010101_Valtakirja_Matti_Meikalainen.pdf  
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Liitteitä lähetettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että liitetyypin nimi vas-
taa liitteen sisältöä. Ilmoitin.fi-palvelu ei tarkasta liitetiedoston sisältöä. 

5 LÄHETTÄMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ 

 

Liitetiedostojen lähetys Ilmoitin.fi-palvelun kautta toimii käytännössä seuraavasti: 

 

− Käyttäjä  

o tunnistautuu Ilmoitin-palveluun 

o valitsee Lähdeveropalautusten liitetiedostot  

o valitsee levyresurssiltaan lähetettävät, oikein nimetyt liitetiedostot kerralla  

o lähettää liitteet 

− Ilmoitin tarkistaa liitteiden nimen perusteella, löytyykö Ilmoitin.fi-palvelusta aiem-

min lähetetyn hakemuksen tiedot (vastaava ApplicationId) 

o Jos hakemuksen tiedot (vastaavat ApplicationId:t) löytyvät, liitteiden lähe-

tys onnistuu.  

o Jos hakemuksen tiedoissa on virheitä, vastaava ApplicationId puuttuu tai 

liitetiedoston on nimetty väärin, liitteen/liitteiden lähetys epäonnistuu.  
 


